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1. Inleiding 
 

1.1.  Inleiding 

 

De gemeente Weert beschikt over een breed pakket aan binnen- en buitensportaccommodaties. De 

primaire gebruikersgroepen zijn scholen en sportverenigingen. Bij de scholen heeft de gemeente 

een wettelijke taak om te zorgen voor huisvesting van de lessen bewegingsonderwijs. Voor de 

sportverenigingen is dit geen wettelijke verplichting, maar een maatschappelijke taak die gemeenten 

van oudsher vervullen. Op deze wijze is er een landelijke structuur ontstaan van betaalbare 

voorzieningen voor sportverenigingen.   

Het aanbod aan sportaccommodaties (aantal en soorten) verschilt per gemeente. Gemeenten maken 

hierin eigen keuzes. Deze keuzes hangen samen met factoren als het aantal inwoners, de ruimtelijke 

spreiding van de inwoners, een eventuele centrumfunctie en met andere factoren zoals de noodzaak 

om de voorzieningen aan te bieden, de populariteit van bepaalde sporttakken in de gemeente / de 

regio en eventuele specifieke ambities van sportverenigingen en de gemeente.   

 

De vraag naar gebruik van de sportaccommodaties is altijd in beweging. De demografische 

ontwikkeling, trends in de sportbeoefening en specifieke behoeften en ambities van gebruikers 

hebben effect op de vraag in kwantitatieve en kwalitatieve zin. Door het monitoren van deze 

ontwikkelingen en overleg met gebruikers kan worden beoordeeld of er aanpassingen nodig zijn en 

hoe dit het beste kan worden ingevuld. Dit gebeurt periodiek zodat hierbij integrale afwegingen 

kunnen worden gemaakt (beleidsontwikkeling). Deze integrale afwegingen dienen ook bij 

(tussentijdse) grote ontwikkelingen steeds te worden betrokken.     

 

Bij het sportaccommodatiebeleid zijn tot op heden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- behoud van een goede aansluiting tussen vraag en aanbod (kwantitatief en kwalitatief);  

- een efficiënte clustering van accommodaties, waarbij er sprake is van een logische clustering 

van sport- en onderwijsvoorzieningen.  

 

Bovenstaande betekent in de praktijk niet dat alle wensen van de gebruikers worden ingewilligd en 

ook niet dat er wordt ingezet op zo min mogelijk locaties. Bij de uiteindelijke voorstellen en keuzes 

spelen financiële, ruimtelijke en maatschappelijke aspecten een rol.  

 

1.2.  Aanleiding 

 
De laatste integrale beleidsontwikkeling voor de sportaccommodaties dateert uit respectievelijk 
2004 / 2007 (binnen- en buitensportaccommodaties) en 2015 (binnensportaccommodaties). 
Daarnaast zijn er vanaf 2014 een aantal voorzieningenplannen (maatschappelijke voorzieningen) 
uitgewerkt op wijk- en dorpsniveau. Ook hierin zijn keuzes op het gebied van de 
sportaccommodaties vastgelegd.   

 
Momenteel is een nieuwe beleidsontwikkeling voor de sportaccommodaties gewenst voor de periode 
2021-2030. Er zijn in deze periode relatief veel investeringen vereist op het niveau van renovatie / 
nieuwbouw. Dit vraagt om duidelijke afwegingen in een breed kader. Aandachtspunt hierbij is ook 
de inzet op verduurzaming van (gemeentelijke) accommodaties.  
Daarnaast zijn er tevens een aantal belangrijke ontwikkelingen en behoeften bij  gebruikers, 
waaronder: 

- een gedaald aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs in de afgelopen jaren; 
- een wettelijke uitbreiding van het aantal uren bewegingsonderwijs op de basisscholen vanaf 

2023; 

- een blijvend hoge vraag naar gebruik van de sporthallen in Weert door de sportverenigingen en 
een toename hiervan vanuit het topbasketbal; 

- een verdere afname van de vraag naar het gebruik van de sporthallen in Altweerterheide en 
Stramproy;  

- knelpunten bij de voetbal- en tennisverenigingen, met name door een verdere daling van het 

aantal leden in de afgelopen jaren. 
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1.3.  Nota ‘De Aftrap’ 

 
In november 2020 heeft de raad de nota ‘De Aftrap, ontwikkelingen sportaccommodaties 2021-
2030’ vastgesteld. In deze nota zijn de actuele en verwachte ontwikkelingen bij de gebruikers van 

de sportaccommodaties en het effect hiervan op de gebruiksvraag in beeld gebracht. Deze zijn 
vervolgens vertaald in voorlopige keuzes en onderzoeksvragen met betrekking tot de ontwikkeling 
van het accommodatiebestand voor de periode 2021-2030. Daarbij zijn middelen beschikbaar 
gesteld voor het uitvoeren van twee onderzoeken: 
 
- De vernieuwing van sporthal Boshoven. 
- De toekomst van de voetbalsport in Weert 

 
Na het vaststellen van ‘De Aftrap’ is gestart met de 2e fase van de beleidsontwikkeling: het toetsen 

van de voorlopige keuzes en onderzoeksvragen bij de gebruikers en het uitvoeren van de twee 

bovengenoemde onderzoeken in overleg met de gebruikers. Bij de gesprekken met de gebruikers 

zijn ook specifieke wensen naar voren gekomen.  

 

1.4. Doelstelling  

 
De resultaten van de 2e fase zijn vertaald in deze nota ‘De Tweede Helft, ontwikkelingen 
sportaccommodaties 2021-2030’. Doel van deze nota is om de voorlopige keuzes uit de nota ‘De 

Aftrap’ te vertalen in duidelijke richtingen voor de ontwikkeling van de sportaccommodaties:  
- Welke veranderingen zijn gewenst? 
- Welke vervolgstappen moeten worden gezet om deze veranderingen te realiseren? 

 
‘De Tweede Helft’ vormt daarmee de basis van waaruit per accommodatie / vraagstuk in overleg 

met de belanghebbenden in de periode 2021-2030 wordt toegewerkt naar de ‘Finish’: de 

definitieve keuzes en de uitvoering hiervan. Besluitvorming hierover wordt gedurende deze periode 

voorgelegd aan het college en de raad.   

 

Relatie met de opdracht om te bezuinigen op de ‘maatschappelijke voorzieningenstructuur’ 
De begroting van de gemeente Weert staat onder druk. In de kadernota die op 7 juli 2021 door de 
raad is vastgesteld, is bepaald op welke wijze in de periode 2022-2025 invulling moet worden 
gegeven aan het proces dat inkomsten en uitgaven weer in balans moet brengen. Een van de 

opdrachten die hieruit voorkomt is het verlagen van de uitgaven voor de maatschappelijke 
voorzieningenstructuur (accommodaties). Hiervoor wordt een bestuursopdracht uitgewerkt die in 

december 2021 aan de raad voor besluitvorming wordt voorgelegd.  
De voorgestelde richtingen in deze nota zitten allemaal nog niet op het uitwerkingsniveau dat leidt 
tot concrete kredietvoorstellen. In zoverre is er geen sprake van strijdigheid met de nog uit te 
werken bezuinigingsopdracht voor de maatschappelijke voorzieningenstructuur, waar de 
sportaccommodaties onderdeel van uitmaken. De voorgestelde vervolgstappen in deze nota leiden 
tot een verfijning van de toetsing van de richtingen op inhoud, kosten én opbrengsten en tot inzicht 
in eventuele risico’s. Ze vormen daarmee belangrijke ‘input’ bij de uitwerking van de bezuiniging op 

de maatschappelijke voorzieningenstructuur.    
 

1.5. Afbakening 

 

Deze nota beperkt zich tot de volgende accommodaties: 

- Sporthallen, sportzalen, gymzalen en de turnhal. 

- De gemeentelijke buitensportaccommodaties (sportparken). 

- Eigen accommodaties van verenigingen zijn in beeld gebracht en worden waar nodig betrokken.  

 

1.6.  Coronacrisis 

 

De corona-crisis heeft een groot effect op de samenleving in vele opzichten. Sportbeoefening was 

ten tijde van het uitwerken van deze nota maar in beperkte mate mogelijk. Voor veel 

sportverenigingen was het daarom een moeilijke en onzekere tijd. Hoewel het effect van de corona-

crisis op de toekomst van de sportverenigingen nog niet geheel duidelijk is, is er landelijk gezien 

sprake van enige uitval van leden bij sportverenigingen. In Weert speelt dit bij sommige 

verenigingen, maar zeker niet op grote schaal. De crisis heeft echter ook het belang van sporten 
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voor behoud van een goede gezondheid nadrukkelijk onderstreept. Mogelijk zal dit aspect de 

verenigingen de komende tijd gaan versterken. Bij de uitwerking van deze nota is ervan uitgegaan 

dat de corona-crisis op de iets langere termijn geen significant positief of negatief effect heeft op de 

deelname aan de activiteiten van de sportverenigingen.    

 

1.7.  Leeswijzer 

 

- In de hoofdstukken 2 en 3 zijn de ontwikkelingen in beeld gebracht van respectievelijk de 

binnen- en de buitensportaccommodaties: welke veranderingen zijn de laatste jaren 

doorgevoerd in het accommodatiebestand, hoe heeft het gebruik zich ontwikkeld, welke 

ontwikkeling verwachten we hierin de komende jaren en welke specifieke wensen en behoeften 

zijn er vanuit de gebruikers?  

- Hoofdstuk 4 start met een analyse van het accommodatiebestand in relatie tot de  

ontwikkelingen en verwachtingen zoals beschreven in de hoofdstukken 2 en 3. Op basis hiervan 

is vervolgens een ontwikkelingsrichting uitgewerkt voor de periode 2021-2030. Welke 

wijzigingen zijn gewenst en op welke termijn en welke stappen worden gezet om te komen tot 

definitieve keuzes?  
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2. Binnensportaccommodaties 
 

 

2.1. Inleiding  

 

In dit hoofdstuk zijn de ontwikkelingen in beeld gebracht op het gebied van de 

binnensportaccommodaties: welke veranderingen zijn de laatste jaren doorgevoerd in het 

accommodatiebestand, hoe heeft het gebruik zich ontwikkeld, welke ontwikkeling verwachten we 

hierin de komende jaren en welke specifieke wensen en behoeften zijn er vanuit de gebruikers? 

Achtereenvolgens komt aan de orde: 

 

Paragraaf 2.2. Ontwikkelingen accommodaties in de periode 2015-2021. 

Paragraaf 2.3. Overzicht van het huidige accommodatiebestand. 

Paragraaf 2.4. Ontwikkeling van de gebruiksvraag 2015-2021 en 2021-2030. 

Paragraaf 2.5. Actuele bezetting van de accommodaties en knelpunten op dit gebied. 

 

 

2.2.  Ontwikkelingen accommodaties 2015-2021 

 

2.2.1. Keuzes beleidsnota binnensportaccommodaties 2015-2020 

 

In december 2014 is de beleidsnota ‘Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen in de periode 2015-

2020’ vastgesteld. Belangrijke onderdelen uit het uitvoeringsprogramma waren de sluiting van de  

gymzalen Boshoven en Beatrixlaan en van sportzaal Moesel (bekend als de microhal). Bij het Kennis- 

en Expertise Centrum aan de Beatrixlaan (het KEC) werd een nieuwe sportzaal gerealiseerd. Bij de 

sporthal in Stramproy werden kleedlokalen bijgebouwd en bij gymzaal Aan de Bron kwam een extra 

bergruimte. Verder werd er onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een turnaccommodatie. Dit 

onderzoek heeft geleid tot een keuze voor realisatie van een accommodatie in de sporthal op het 

voormalige KMS-terrein. De gemeente huurt de hal hiertoe van de eigenaar Horne Quartier. Verder 

werden op grond van het uitvoeringsprogramma een aantal kleinere renovaties uitgevoerd. Het 

enige onderdeel van het uitvoeringsprogramma dat niet is gerealiseerd, is het aanpassen van de 

tribune in sporthal St. Theunis. De uitgewerkte aanpassing bleek uiteindelijk niet haalbaar binnen 

de geldende veiligheidseisen.  

 

Naast bovenstaand uitvoeringsprogramma zijn in de beleidsnota een aantal keuzes vastgelegd welke  

opnieuw worden betrokken bij de keuzes voor de periode 2021-2030. Dit betreft de keuze voor het 

sluiten van gymzaal Molenveld of de gymzaal bij Het Kwadrant bij een verdere daling van de vraag. 

Op grond van de in november 2020 vastgestelde nota ‘De Aftrap’ is gekozen voor het sluiten van 

gymzaal Molenveld, zo mogelijk per medio 2021. Dit is inmiddels geeffectueerd. Daarnaast is ervoor 

gekozen om de sporthal in Altweerterheide vooralsnog te behouden. Behoud van deze hal versus 

het realiseren van extra capaciteit in Weert is al langere tijd een vraagstuk. Diverse aspecten 

maakten dat in 2014 nog is gekozen voor behoud van de hal. Belangrijk was ook de keuze om geen 

aparte topsporthal te realiseren. Dit werd vanuit financieel oogpunt niet als realistisch beoordeeld. 

Tot slot is vastgelegd dat de gemeente de hockeysport alleen buiten faciliteert, maar dat de 

hockeyvereniging voor het zaalhockey in de winter wel de vrije ruimte in sporthal Altweerterheide 

kan blijven gebruiken.   

 

2.2.2. Overige ontwikkelingen 2015-2021 

 

Buiten de vastgestelde keuzes in het uitvoeringsprogramma van de beleidsvisie hebben in de periode 

2015-2021 nog een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden:  

- In 2017 zijn brede voorzieningenplannen (maatschappelijke voorzieningen) voor Altweerterheide 

en Swartbroek opgesteld. In het plan voor Altweerterheide is vastgelegd dat de sporthal kan 

worden ingezet voor grotere dorpse activiteiten, zodat de gemeenschap minder afhankelijk is van 

de andere zaalaanbieders. In het plan voor Swartbroek is ten aanzien van de gymzaal vastgesteld 

dat het gebruik laag is en er geen dringende noodzaak is voor behoud van deze voorziening. De 

gemeente dwingt echter geen sluiting af zo lang exploitatie voor de eigenaar (Stichting 

Accommodatie Swartbroek) haalbaar is. In 2026 (einde erfpachttermijn) worden afspraken 
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gemaakt over de toekomst van de gymzaal. Tot die tijd blijft de gemeente een 

exploitatievergoeding betalen voor het gebruik van de gymzaal door de basisschool.  

- Stichting LVO (voortgezet onderwijs) heeft in 2018 het hoofdgebouw van de schoollocatie van de 

Philips van Horne SG gerenoveerd, inclusief de gymzalen en sportzaal. LVO heeft hiermee ingezet 

op een verlenging van de levensduur van het gebouw tot 2038. De gemeente heeft een financiële 

bijdrage gedaan voor het maken van een aparte ingang voor de binnen het gebouw gelegen 

sportzalen. Hierdoor is de mogelijkheid voor gebruik door sportverenigingen verbeterd;  

- In 2018 is het topbasketbal (eredivisie heren) door BAL overgenomen van BSW. Alle 

basketbalactiviteiten in Weert (breedtesport, talentontwikkeling, topsport) zijn hierdoor nu 

geclusterd binnen één organisatie (BAL). Overname van de businessclub die door BSW is 

aangebouwd aan sporthal Boshoven, was financieel niet haalbaar. Het erfpachtrecht, waarvan 

het pand onderdeel uitmaakt, is toen door de bank geveild en in 2018 handen gekomen van een 

investeerder. Door de beperkte gebruiksmogelijkheden op grond van het bestemmingsplan en 

de voorwaarde van de erfpachtverlening staat het pand sindsdien leeg;      

- In 2019 is de uitstraling van sporthal Boshoven verbeterd en is er een nieuwe basketbalvloer 

aangeschaft voor deze hal. Dit was nodig op grond van eisen vanuit de bond om de 

topsportactiviteiten (eredivisie basketbal) te kunnen voortzetten; 

- In respectievelijk 2016 en 2019 zijn de exploitanten van de kantines in de sporthallen Boshoven 

en Aan de Bron gestopt. De kantines zijn, conform de werkwijze bij sporthal St. Theunis, in 

gebruik gegeven aan de verenigingen. Zij hebben gebruiksrecht gekoppeld aan het gebruik van 

de accommodatie en zijn zelf verantwoordelijk voor instandhouding van de inrichting. Met 

basketbalvereniging BAL is per 1 oktober 2020 een para-commerciële huurovereenkomst 

gesloten. Dit was nodig omdat BAL de horeca breder wil invullen in verband met de 

topsportactiviteiten; 

- Handboogvereniging De Batavieren-Treffers heeft zich eind 2019 opgeheven. Het was voor de 

vereniging niet meer haalbaar de eigen indoor accommodatie op sportpark Graswinkel te 

exploiteren (financieel en organisatorisch). De erfpachtovereenkomst is door de vereniging  

opgezegd en de accommodatie is hierdoor ‘vervallen’ aan de gemeente. De accommodatie ligt 

tegen het clubgebouw van voetbalvereniging MMC Weert aan. In 2020 is door MMC onderzocht 

of zij konden komen tot een exploitatie van de accommodatie op basis van de geldende 

bestemming. Dit bleek niet haalbaar. Momenteel staat het gebouw leeg.   

 

2.3. Accommodatiebestand 2021 

 

2.3.1.  Gymzalen, sportzalen en sporthallen 

 

Onderstaand een overzicht van de huidige gymzalen, sportzalen en sporthallen in Weert gesplitst 

naar kern. In het overzicht zijn ook de bouwjaren, de eigenaar en de exploitant aangegeven.  

 

Weert 

 

Accommodatie 
 

Bouwjaar Eigendom Exploitatie 

Gymzaal in Het Kwadrant 1972 Stichting LVO Stichting LVO 

Gymzalen (2) en sportzaal in Ph. 
van Horne SG 

1972 
 

Stichting LVO Stichting LVO 

Gymzaal Molenveld 1976 Gemeente Gemeente 

Sporthal Boshoven 1982 Gemeente Gemeente 

Sporthal Aan de Bron 

Gymzaal Aan de Bron 

2009 Gemeente Gemeente 

Gymzaal in Het College 2011 Stichting LVO Stichting LVO 

Gymzaal Markeent 2011 Wonen Limburg  Gemeente 

Sporthal St. Theunis 2011 Gemeente Gemeente 

Sportzaal KEC 2018 Coöperatie Regionaal 
Kennis en Expertise 
Centrum U.A. 

Gemeente 

Turnhal  2018* Horne Quartier Gemeente 
*het bouwjaar van de sporthal is circa 1990.  
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Dorpen 

 

Accommodatie 
 

Bouwjaar Eigendom Exploitatie 

Sportzaal De Grenslibel, Stramproy 1972 Gemeente Gemeente 

Sporthal De Grenslibel, Stramproy 1990 Gemeente Gemeente 

Sporthal Op den Das, 
Altweerterheide 

1988 Gemeente Gemeente 

Gymzaal Swartbroek, Swartbroek  1985 Stichting 

Accommodatie 
Swartbroek 

Stichting 

Accommodatie 
Swartbroek 

 

Een overzichtskaart van de accommodaties is opgenomen in de bijlagen. 

 

2.3.2.  Verenigingsaccommodaties 

 

Overzicht verenigingsaccommodaties 

 

De volgende verenigingen beschikken over een eigen binnensportaccommodatie:  

Vereniging Locatie  

Petanqueclub Weert De Lichtenberg, Weert 

Handboogvereniging Ontspanning  Sportpark ’t Veldje, Tungelroy  

Handboogvereniging Stramproy Sportpark De Steinakker, Stramproy 

Beugelclub Stramproy Sportpark De Steinakker, Stramproy  

 

De verenigingen hebben de grond in erfpacht van de gemeente, uitgezonderd de Petanqueclub. 

Deze vereniging heeft de grond in erfpacht van Horne Quartier.   
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2.4. Ontwikkeling gebruiksvraag 

 

In deze paragraaf is de ontwikkeling van de omvang van de gebruiksvraag in de periode 2015-2021 

uitgewerkt alsmede de verwachte ontwikkeling hierin voor de periode 2021-2030. Hiernaast zijn ook 

specifieke wensen van de gebruikers met betrekking tot de accommodaties in beeld gebracht.  

De uitwerking is gedaan per gebruikersgroep die we onderscheiden: het onderwijs, de 

sportverenigingen (inclusief de topsport) en de overige sportgroepen. Bij de prognoses spelen de 

demografische ontwikkelingen en de trends in de sportparticipatie een belangrijke rol. Deze aspecten 

zijn onderstaand nader uitgewerkt / toegelicht. Specifieke ontwikkelingen bij gebruikers die van 

invloed zijn op de vraag voor de periode 2021-2030, zijn weergegeven bij de prognoses.  

 

Demografische ontwikkelingen 

De actuele prognose van de demografische ontwikkeling in Weert ziet er voor de periode tot 2020-

2040 als volgt uit:  

 

  < 20 20-45 45-65 65-75 75+ Totaal 

Aantal inwoners 2020 9.746 13.974 14.637 6.329 5.412 50.098 

Aantal inwoners 2040 10.067 13.560 11.782 7.409 8.836 51.654 

Verschil 2020-2040 3% -3% -20% 17% 63% 3% 
 

Samengevat is de verwachting dat de totale bevolkingsomvang stabiel blijft, met daarbij wel een  

verschuiving in de aantallen inwoners per leeftijdscategorie. In de leeftijdsgroepen tot 45 jaar is er 

een stabiel beeld. Positief voor de lange termijn is dat er geen krimp meer wordt verwacht van het 

aantal kinderen. Hierboven treden duidelijke verschillen op: een forse afname van de 45-65 jarigen, 

een lichte stijging van de 65-75 jarigen en een forse stijging 75-plussers. Dit beeld geldt zowel voor 

de stad als voor de dorpen.      

 

 

Trends in sportparticipatie 

Op landelijk niveau zijn dit de belangrijkste trends in de sportparticipatie in de afgelopen jaren:  

- Wandelen en fitness zijn al jarenlang de meest beoefende sporten bij de volwassenen. Ook 

hardlopen is populair. In 2020 is een effect van de coronacrisis zichtbaar. Fietsen steeg in dat 

jaar bij de volwassenen sterk in populariteit; 

- Bij de jeugd (t/m 18 jaar) is bij de jongens voetbal de meest beoefende sport gevolgd door  

zwemmen, hardlopen en fitness. Bij de meisjes is de volgorde: dansen, zwemmen en fitness. Bij 

het sportgedrag van de jeugd is een effect van corona terug te zien. De jeugd ging in 2020 ten 

opzichte van 2019 meer skeeleren/skaten en tennissen;  

- Binnen de leeftijdscategorie 5 t/m 9 jaar is het percentage sporters het hoogst. Het percentage 

verenigsleden ligt het hoogst in de leeftijdscategorie 10 t/m 14 jaar; 

- Sporten buiten verenigingsverband is toegenomen. Het aantal leden en lidmaatschappen van bij 

NOC*NSF aangesloten sportbonden neemt nog steeds af. In de periode 2015-2020 was de 

afname 3,1%. Bij de jeugd is de procentuele daling sterker (-13%) dan bij de volwassenen (-

2%). Dit hangt deels samen met de demografische ontwikkeling. Jeugd sport verhoudingsgewijs 

wel meer in verenigingsverband dan volwassen;  

- Het totale aantal sportverenigingen in Nederland daalt. In de periode 2013 -2019 is er een daling 

van 7%; 

- De populariteit van de beoefening van binnensport staat onder druk. Met name badminton en 

tafeltennis zijn de laatste jaren minder populair. Basketbal en turnen zijn al jaren sporten met 

een fluctuerend beeld.   
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2.4.1. Scholen 

 

2.4.1 Ontwikkeling gebruiksvraag periode 2015-2021 

 

De scholen dienen voor het bewegingsonderwijs gebruik te kunnen maken van een volwaardige 

binnensportaccommodatie. Dit is een sportruimte met een minimale oppervlakte van 252 m2 (12 x 

21 meter), een minimale hoogte van 5,5 meter en een gevarieerde sporttechnische inrichting. In 

2014 is de keuze gemaakt om bij nieuwbouw uit te gaan van een minimale oppervlakte van 308 m2 

(14 x 22 meter). 

 

Basisonderwijs 

Voor het bewegingsonderwijs van de basisscholen is het gebruik van een volwaardige 

binnensportaccommodatie van toepassing voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8. De vereiste 

omvang van het gebruik wordt uitgedrukt in klokuren (per week) en jaarlijks per school berekend 

op basis van het aantal leerlingen volgens een (landelijk) gedefinieerde rekenmethode. De 

ontwikkeling van de gebruiksvraag was in de periode 2015-2021 als volgt: 

- Het aantal normuren bewegingsonderwijs bleef vrijwel gelijk terwijl er was uitgegaan van een 

lichte daling. Voor het schooljaar 2021-2022 is het totale aantal klokuren bewegingsonderwijs 

van de basisscholen 150;  

- Er werden minder uren gebruik per accommodatie gerealiseerd dan voorzien. In principe kunnen 

in één accommodatie (zaal) maximaal 25 tot 26 klokuren worden ingepast. Door de spreiding 

van scholen en sportaccommodaties kan dit logischerwijs niet voor alle accommodatie worden 

gehaald. Waar dit wel mogelijk is, worden echter in de praktijk ook minder uren gerealiseerd. Dit 

hangt samen met diverse factoren, waaronder: de inzet van busvervoer, veranderingen in de 

schooltijden, specifieke keuzes betreffende de duur van de gymles, tijdstippen van gebruik en de 

inzet van de combinatiefunctionarissen;   

- Op grond van de rijkssubsidieregeling ‘Brede Impulsregeling Combinatiefuncties’ worden sinds 

2009 combinatiefunctionarissen ingezet voor het bewegingsonderwijs op de basisscholen. Deze 

inzet is in de periode 2015-2021 verder gegroeid. In het huidige beleid voor de combifuncties 

(2019-2023) is hiervoor 2,1 fte (84 uur) beschikbaar. Bij scholen die gymmen in een 

accommodatie met meerdere sportruimtes kan de inzet van de combinatiefunctionaris worden 

geoptimaliseerd. Eén functionaris stuurt dan met behulp van stagiaires of de leerkracht van de 

school meerdere groepen aan;   

- Het basisonderwijs is zich in deze periode gaan oriënteren op buiten sporten (landelijke 

ontwikkeling). In het schooljaar 2020-2021 is bij OBS De Graswinkel een pilot uitgevoerd met 

buiten gymmen. De school gaat op grond hiervan vanaf het schooljaar 2021-2022 de helft van 

de gymlessen buiten te vullen: de ene week volledig binnen en de andere week volledig buiten. 

De buitenlessen vinden plaats op sportpark Graswinkel (op loopafstand van de school).  

 

Voortgezet onderwijs 

Voor het bewegingsonderwijs van het voortgezet onderwijs dient te worden voorzien in het gebruik 

van een volwaardige binnensportaccommodatie voor alle leerlingen. De omvang hiervan wordt 

jaarlijks berekend op basis van een (landelijk) gedefinieerde rekenmethode. Het aantal uren per 

week verschilt per type onderwijs en per leerjaar. Het aantal normuren per school wordt niet 

uitgedrukt in klokuren maar in lesuren (50 minuten). De ontwikkeling van de gebruiksvraag was in 

de periode 2015-2021 als volgt: 

- Het totale aantal normenuren bewegingsonderwijs van de 3 scholen voor voortgezet onderwijs 

daalde van 342 naar 284 uur per week. Dit is een daling die sterker is dan was voorzien; 

- Ondanks de daling was het benodigde aantal zalen de gehele periode 2015-2021 groter dan 

berekend in het accommodatiebeleid voor de periode 2015-2020. Dit heeft verschillende 

oorzaken:   

- Een lager aantal uren gebruik per zaal: De officiële schooltijden liggen tussen 8.45 en 

16.15/16.25 uur, maar de scholen proberen de lessen zoveel mogelijk in te vullen tussen 8.45 

uur en 14.35 of 14.55 uur. Dit beperkt de capaciteit van een sportzaal tot 6 lesuren per dag / 

30 lesuren per week;    

- De ruime keuzemogelijkheden in het onderwijsaanbod, zoals tweetalig onderwijs en de nieuwe 

onderwijsvorm Koers. Dit leidt tot meer klassen, wat doorwerkt in het aantal gymuren;   
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- Het volledig inplannen van de gymlessen van de examenklassen in de eerste helft van het 

schooljaar: Dit vraagt meer capaciteit in de eerste helft van het schooljaar en leidt tot 

versnipperde leegstand in de tweede helft van het schooljaar;    

- De behoeft aan gebruik van de binnensportaccommodaties voor sportkeuzevakken (onderdeel 

onderwijsprogramma) en de sportklassen (naschools sportaanbod): Deze activiteiten namen 

in de periode 2015-2020 in omvang toe. Vanaf medio 2021 zijn de scholen gestopt met de 

sportklassen. Reden is dat  de scholen op grond van de initiatief wet ouderbijdrage vanaf 2021 

geen betaling meer mogen vragen voor extra activiteiten;   

- De benodigde roosterruimte: Het maken van een passend weekrooster voor alle klassen 

behelst veel factoren, waaronder de beschikbaarheid van de docenten. Hierdoor kan de 

beschikbare capaciteit van een zaal niet altijd optimaal worden benut. De extra capaciteit die 

dit vraagt wordt aangeduid als ‘roosterruimte’.  

 

Speciaal onderwijs 

- Het aantal gebruiksuren van het speciaal onderwijs sluit in de periode 2015-2021 goed aan bij 

de prognose. De scholen zijn in 2019 samengevoegd in een nieuw gebouw (Het KEC) en maken 

gebruik van de nieuwe sportzaal die onderdeel is van het KEC. Ze benutten de volledige capaciteit 

van deze zaal;  

- Vanaf augustus 2020 is het speciaal onderwijs in Weert uitgebreid met een opleiding voor 

leerlingen met het Syndroom van Down (De Maaskei). Deze leerlingen zijn niet gehuisvest binnen 

het KEC maar in het gebouw van de Philips van Horne. Het benodigde aantal uren 

bewegingsonderwijs is 6 uur per week.      

 

Middelbaar beroepsonderwijs 

Gilde Opleidingen is ook verplicht een beweegprogramma aan te bieden. De school vraagt hiervoor 

jaarlijks ook ruimte in de gemeentelijke binnensportaccommodaties. De gemeente heeft geen 

wettelijke taak te voorzien in huisvesting voor het Middelbaar beroepsonderwijs. De vraag wordt 

geplaatst op basis van de mogelijkheden. De vraag is de laatste jaren iets gestegen en betreft bij 

voorkeur gebruik tussen 14.00 en 15.00 uur.  

 

Oplossing knelpunten hogere gebruiksvraag 2015-2021 

Op grond van de boven omschreven gebruiksvraag waren er in de periode 2015-2021 meer zalen 

nodig om het onderwijs te plaatsen dan voorzien. Daarom is voor het basisonderwijs deels een 

oplossing buiten Weert (stad) gezocht:  

- OBS Molenakker is sinds 2016 geplaatst in de sporthal in Nederweert (16,5 uur per week); 

- OBS De Graswinkel gebruikt sinds 2018 de sporthal en sportzaal in Stramproy (12 uur per week); 

- IKC Laar is sinds 2021 geplaatst in de sporthal in Nederweert (6 uur per week).  

 

Voor OBS Molenakker en IKC Laar is de plaatsing in de sporthal in Nederweert naar tevredenheid. 

De plaatsing van IKC Laar vanaf 2021 in Nederweert hangt samen met de sluiting van gymzaal 

Molenveld. Voor OBS De Graswinkel is de plaatsing in Stramproy vanuit organisatorisch oogpunt 

gewenst (plaatsing van meerdere groepen gelijktijdig).  De school vindt de reisafstand naar 

Stramproy echter te lang (6,7 kilometer) en wenst weer plaatsing in Weert.    
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Ontwikkeling gebruiksvraag periode 2021-2030 

 

Basisonderwijs 

De volgende ontwikkeling van het aantal normuren wordt voorzien: 

- Vanaf augustus 2022 wordt het basisonderwijs in Weert uitgebreid met een vrije school. De 

school verwacht in 5 jaar tijd te groeien naar 200 leerlingen, wat correspondeert met maximaal 

7,5 - 9 normuren bewegingsonderwijs. Ervan uitgaande dat deze school leerlingen uit 

verschillende  wijken en dorpen trekt én leerlingen van buiten Weert, leidt dit waarschijnlijk niet 

tot een (evenredige) afname van het aantal normuren bij de andere basisscholen; 

- Op grond van de leerlingenprognose d.d. maart 2020 wordt er voor de huidige basisscholen tot 

2030 een daling van het aantal normuren verwacht van 150 naar 144. Door de komst van de 

vrije school kan dit met maximaal 9 uur stijgen naar 153 uur;  

- De actuele bevolkingsprognose voor Weert laat een iets gunstiger beeld zien voor de periode 

2020-2040 wat betreft het aantal leerlingen in het basisonderwijs. Het gaat echter om kleine 

verschillen, waarvan niet wordt verwacht dat dit effect heeft op het aantal normuren.   

 

Ook de volgende ontwikkelingen kunnen effect hebben op de gebruiksvraag: 

- De basisscholen worden wettelijk verplicht om vanaf 2023 minimaal 2 uur per week 

bewegingsonderwijs aan te bieden. Op grond van de normuren berekening kunnen de scholen 

circa 1,5 uur per week per groep invullen in een binnensportaccommodatie. Deze berekening 

wordt niet gewijzigd, anders gezegd: gemeenten hoeven op grond van de wetswijziging geen 

extra uren toe te wijzen in de binnensportaccommodaties. Gestuurd wordt op gebruik van andere 

voorzieningen, zoals de speelplaatsen, verenigingsaccommodaties en sportparken. Er wordt dus 

ook ingezet op invulling in de open lucht;  

- Mede op grond van de wetswijziging zullen naar verwachting, in navolging van OBS De 

Graswinkel, meer scholen deels buiten gaan sporten. De pilot buiten gymmen (via Punt Welzijn) 

wordt in 2021-2022 vervolgd met 4 basisscholen: De Firtel, OBS De Duizendpoot, De Kameleon 

en St. Jozef. De kans bestaat dat de Weerter basisscholen in de toekomst minder uren binnen 

invullen dan de normuren. Het is echter nog te vroeg om hiervan een betrouwbare inschatting te 

doen. In welke mate dit vervolgens leidt tot minder benodigde capaciteit aan 

binnensportaccommodaties hangt samen met de mate waarin efficiënt kan worden geroosterd. 

Tevens behouden scholen altijd het recht op gebruik van de geldende normuren.  

 

Een specificatie van de verwachte ontwikkeling van de normuren in de periode 2020-2040 per school 

is opgenomen in de bijlagen.   

 

Voortgezet onderwijs 

De volgende ontwikkeling van het aantal normuren wordt voorzien: 

- De actuele leerlingenprognose van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) laat tot 2040 

een stabiel beeld zien. In 2020 hadden de scholen samen 3.197 leerlingen. Tot 2033 wordt nog 

een lichte daling verwacht naar 3.069 leerlingen, gevolgd door een stijging naar 3.258 leerlingen 

in 2040. Deze geringe verschillen zullen niet leiden tot een grote daling/toename in de omvang 

van het huidige aantal normuren bewegingsonderwijs van 284; 

- Elke prognose kent uiteraard onzekerheden. De bevolkingsprognoses uit het voedingsgebied van 

de scholen zijn uiteraard meegenomen in de leerlingenprognose, maar de scholen hebben een 

regionale functie. De ontwikkeling van de concurrentiepositie ten opzichte van scholen uit de 

regio speelt dan ook een rol;   

- De omvang van de overige sportactiviteiten binnen het onderwijsprogramma zijn in het 

schooljaar 2021-2022 als volgt: 25 lesuren voor het keuzevak Bewegen Sport en Maatschappij 

(BSM) voor havo 4 en havo 5 en 3 lesuren voor specifieke sportlessen voor de topsportleerlingen. 

De omvang van deze uren is al jaren stabiel en de scholen voorzien momenteel geen wijzigingen 

in dit aanbod.  

 

Ook de volgende ontwikkeling kan effect hebben op de gebruiksvraag: 

De daling van het aantal leerlingen heeft geleid tot overcapaciteit in de huidige onderwijsgebouwen. 

LVO werkt daarom aan een nieuw huisvestingsplan, waarin wordt uitgewerkt hoe deze overcapaciteit 

kan worden gereduceerd. Het plan is naar verwachting rond 1 september 2021 gereed. Op grond 

hiervan vindt overleg plaats met de gemeente. Bij dit overleg wordt ook het effect op het gebruik 

van de sportaccommodaties beoordeeld. Wijzigingen in de huisvesting hebben naar verwachting 
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weinig effect op het totale aantal uren bewegingsonderwijs, maar wel op de locatie waar dit moet 

worden ingevuld: 

- Voor het voortgezet onderwijs is vanuit organisatorisch oogpunt plaatsing in accommodaties 

(na)bij de onderwijslocaties van belang. De Philips van Horne en Het Kwadrant maken nu naast 

de eigen accommodaties gebruik van sportcomplex Aan de Bron en Het College van sporthal St. 

Theunis. Wijzigingen van het aantal leerlingen per onderwijslocatie hebben dus een effect op de 

vraag naar het gebruik van deze twee sportaccommodaties; 

- Momenteel is sportcomplex Aan de Bron overdag ‘voller dan vol’. Op Het College zijn momenteel 

minder leerlingen gehuisvest dan voorzien bij de bouw van de school en de sporthal in 2011. 

Daarom  worden in sporthal St. Theunis overdag niet alle uren benut door Het College. Deze 

capaciteit wordt nu deels gevuld door het basisonderwijs;  

- Op basis van het huisvestingsplan moet er ook duidelijkheid komen over de toekomst van de 

gymzaal van Het Kwadrant. Deze ligt in het oude bouwdeel van Het Kwadrant. Renovatie is nodig, 

maar tot op heden uitgesteld. De zaal wordt momenteel nog 30 uur per week gebruikt voor 

bewegingsonderwijs.  

 

Speciaal onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs  

Voor deze onderwijsvormen is de verwachting dat de vraag ongeveer gelijk zal blijven.  
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Plaatsing onderwijs schooljaar 2021-2022 

In onderstaande tabel is de plaatsing van de scholen in het schooljaar 2021-2022 weergegeven 

(uren per week). Voor het voortgezet onderwijs zijn de uren bij het opstellen van deze nota nog niet 

definitief. Deze kunnen in de praktijk daarom iets afwijken. 

 

Accommodatie 
 

School Uren Type onderwijs 

Gymzaal Markeent Het Dal 

De Kameleon 

12 

3 

basisonderwijs 

basisonderwijs 
 

Sporthal Boshoven Odaschool  
OBS De Uitkijktoren  
Montessorischool 

Brede School Moesel  

15 
4,5 
12 

7,5 

basisonderwijs 
basisonderwijs 
basisonderwijs 

basisonderwijs 
 

Sportzaal KEC Het Pallet 
Widdonckschool 
De Wijnberg 

40 speciaal basisonderwijs 
speciaal voortgezet onderwijs 
speciaal basisonderwijs 

 

Sportcomplex  
Aan de Bron 

Aan de Bron 
IKC Leuken 
Het Kwadrant 
Philips van Horne 
De Maaskei 

11 
19,5 
70 
10 
6 

basisonderwijs 
basisonderwijs 
voortgezet onderwijs 
voorgezet onderwijs 
speciaal voortgezet onderwijs 

 

Sporthal St. Theunis Het College 
Brede school Moesel 

60 
6 

voortgezet onderwijs 
basisonderwijs 
 

Sporthal 

Altweerterheide 

St. Jozefschool 3 basisonderwijs 

 

Sportcomplex 
Stramproy 

De Firtel  
OBS De Duizendpoot 
OBS De Graswinkel 

6 
6 
12 

basisonderwijs 
basisonderwijs 
basisonderwijs 
 

Gymzaal Swartbroek St. Laurentius 3 Basisonderwijs 

 

Sporthal Nederweert OBS Molenakker 
IKC Laar 
 

16,5 
6 

basisonderwijs 
basisonderwijs 
 

 

De scholen voor voortgezet onderwijs maken tevens gebruik van hun 6 eigen zalen: Philips van 

Horne (4), Het Kwadrant (1), Het College (1) 
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2.4.2. Sportverenigingen, topsport en talentontwikkeling 

 

De vraag van de sportverenigingen is inclusief de vraag van de topsport en de talentontwikkeling. 

Op het gebied van talentontwikkeling zijn er een aantal RTC’s  actief in Weert. Een RTC is een 

opleiding voor talenten die onderdeel uitmaakt van het opleidingsprogramma van de landelijke 

sportbond. De vraagontwikkeling is weergegeven per locatie: Weert, Stramproy en Swartbroek. 

Altweerterheide is niet apart benoemd maar meegenomen bij Weert omdat gebruik van deze 

sporthal nauwelijks gerelateerd is aan het dorp.   

 

Ontwikkeling gebruiksvraag periode 2015 – 2021 

 

Weert  

De totale gebruiksvraag door de sportverenigingen was over de gehele periode bezien vrij stabiel. 

Wel zijn er verschillen op verenigingsniveau:   

- Bij de handbalvereniging Rapiditas nam de vraag in deze jaren iets toe door een lichte 

ledengroei; 

- Bij de basketbalvereniging BAL is de vraag door groei van de activiteiten toegenomen. Het RTC 

basketbal, dat onderdeel is van BAL, is in 2019 uitgebreid met meisjesteams. Ook de 

breedtesport laat recent een groei zien van 2 teams zien bij de senioren;  

- Het RTC volleybal vroeg vanaf 2019 minder uren door een gewijzigde opzet. Vanaf medio 2021 

is dit gebruik volledig vervallen; 

- Bij volleybalvereniging VC Weert daalde de vraag aanvankelijk door het wegvallen van het 

topvolleybal voor dames (2017). Sindsdien bouwt de vereniging van onderop aan een 

versterking van het niveau van alle teams. Onderdeel hiervan is de start van een eigen 

talentengroep. Door deze ontwikkelingen is het aantal gebruiksuren vanaf 2021 weer 

toegenomen;  

- De vraag van de badmintonvereniging BC Weert ’67 is stabiel gebleven. Een kleine uitbreiding 

van trainingsuren in 2020 is in 2021 weer vervallen. Het aantal jeugdleden is recent een stuk 

gedaald. Dit hangt waarschijnlijk samen met de coronapandemie;  

- Bij tafeltennisvereniging Megacles is het aantal leden de afgelopen jaren geleidelijk gedaald. 

De landelijke trend van afname van populariteit van de tafeltennissport lijkt ook in Weert aan 

de orde. Het aantal jeugdleden is met 8 inmiddels erg laag;   

- Het gebruik door de zaalvoetbalverenigingen (ZV Weert en WZV Weert ’87) vertoont een 

dalende lijn. De sporthal in Altweerterheide werd hiervoor in 2017 nog 11 uur per week 

gebruikt. Dit is in 2021 gedaald naar 6 uur. Ook hier kan de coronapandemie een rol spelen;  

- De hockeyvereniging HV Weert heeft een blijvend hoge vraag naar gebruik van uren voor het 

zaalhockey in de wintermaanden. Zij maakt hiervoor gebruik van de beschikbare capaciteit in 

sporthal Altweerterheide. Daarnaast gebruikt ze enkele andere niet gemeentelijke 

accommodaties (o.a. de gymzaal in Swartbroek);  

- Vanuit de in 2019 opgeheven handboogvereniging De Batavieren-Treffers is in 2020 de 

Stichting Handboogsport Weert ontstaan (HBS Weert). Deze biedt trainingsmogelijkheden voor 

handboogschutters in Weert. HBS Weert maakt voor de binnen activiteiten (november t/m 

maart) 2 avonden per week gebruik van de gymzaal van Het College;  

- Bij turnvereniging Jan van Weert (dames turnen) laat het aantal leden bij de jeugd een stabiel 

beeld zien (licht dalend), wat aansluit bij de landelijke ontwikkeling in deze periode. De 

opening van de turnhal in 2018 leidde tot een tussentijdse piek in 2019, maar deze kon de 

vereniging niet vast houden. Het aantal volwassen leden is wel gedaald. De activiteiten voor 

volwassenen bestaan uit dans en Meer Bewegen voor Ouderen. Bij Tensor Turnen (heren 

turnen) is er sprake van een forse groei van het aantal jeugdleden. Dit wijkt duidelijk af van 

de landelijke trend (ook bij de jongens licht dalend). Het aantal jeugdleden is in de periode 

2018-2021 gegroeid van 59 naar 129. Deze vereniging heeft maar een beperkt aantal 

seniorleden.  
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Stramproy 

De gebruiksvraag van de verenigingen in Stramproy is vanaf 2015 totaal bezien aanzienlijk 

afgenomen. Bij veel verenigingen daalde het aantal leden en hiermee het aantal gebruiksuren:  

- Bij basketbalvereniging Aeternitas zette een aanvankelijk geleidelijke daling uiteindelijk 

gestaag door. Momenteel is er nog maar één team over. BAL onderzoekt of zij basketbal in 

Stramproy kan gaan aanbieden; 

- Volleybalvereniging Stravoc zag het aantal leden bij de jeugd sterk dalen. Bij de senioren bleef 

het ledenaantal wel op peil;    

- Ook gymnastiekvereniging De Bottekrakers leverde leden in, waardoor het gebruik van de 

sportzaal daalde van 8 naar 5 uur per week; 

- De gebruiksbehoefte van de badmintonvereniging BC Stramproy, Trimclub Stramproy en het 

zaalvoetbal (Brevendia) bleef gelijk; 

- De enige vereniging met groei is de handbalvereniging HV Stramproy. Deze vereniging 

bestond jarenlang nog uitsluitend uit een dames recreantenteam. In 2018 werd weer gestart 

met een groepje jeugd. Dit was succesvol en de jeugdafdeling is sindsdien gegroeid naar ruim 

60 leden. Ook bij de senioren komt er nu weer lichte groei.  

 

Swartbroek 

Deze zaal kent al jarenlang een relatief beperkt gebruik. De actuele ontwikkeling van het gebruik 

van deze zaal is niet in beeld gebracht.   

 

 

Prognose ontwikkeling gebruiksvraag periode 2021 - 2030 

 

Bij de prognose spelen de demografische ontwikkelingen, de algemene trends op het gebied van 

de sportparticipatie en specifieke ontwikkelingen in Weert een rol.  

 

Demografische ontwikkeling 

Om de demografische ontwikkeling, zoals weergegeven in paragraaf 2.4 te betrekken bij een 

prognose dient een relatie te worden gelegd met de leeftijdsopbouw binnen de verenigingen. 

Onderstaand is dit weergegeven voor de zaalsportverenigingen in de sporttakken badminton, 

basketbal, handbal, tafeltennis, volleybal en zaalvoetbal en voor de turnverenigingen: 

 

 Zaalsportverenigingen < 20 20-45 45-65 65-75 75+ Totaal 

Aantal leden juni 2021 617 284 110 53 11 1.075 

Percentage van totaal 57% 26% 10% 5% 1%   
 

 

 Turnverenigingen < 20 20-45 45-65 65-75 75+ Totaal 

Aantal leden juni 2021 382 45 19 35 20 501 

Percentage van totaal 76% 9% 4% 7% 4% 100% 
 

De meeste leden komen uit de leeftijdscategorie tot 20 jaar, gevolgd door de groep tot 45 jaar. Bij 

de turnverenigingen heeft de leeftijdscategorie tot 20 jaar nog meer de overhand. De 

bevolkingsprognose voorziet in deze leeftijdscategorieën tot 45 jaar de komende jaren stabilisatie.  

Op grond van de demografische ontwikkeling kan worden uitgegaan van een gelijk blijvend aantal 

leden. De ontwikkeling van het aantal inwoners in de leeftijdscategorie 45-65 (krimp) en 65+ 

(stijging) heeft een beperkt effect op de ledenontwikkeling omdat maar een klein deel van de leden 

uit deze leeftijdscategorieën komt.  

 

Een specificatie van de ledenaantallen per vereniging is opgenomen in de bijlagen.   
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Trends in sportparticipatie en specifieke ontwikkelingen in Weert 

De populariteit van sportbeoefening in verenigingsverband en de zaalsport staat landelijk gezien 

onder druk. In de periode 2015-2021 daalde het aantal (jeugd)leden bij alle ‘grotere’ zaalsporten. 

In Weert is dit bij een aantal verenigingen terug te zien. Als deze trend nog doorzet zou dit kunnen 

leiden tot een afname van de vraag naar accommodatiegebruik. We zien echter bij veel Weerter 

verenigingen ambities. Op grond hiervan is er momenteel juist vraag naar meer gebruiksuren:  

- BAL ambieert verdere groei van de activiteiten. Doel is een grotere jeugdafdeling 

(breedtesport), een uitbreiding van het aantal trainingsuren van de talentopleiding en een 

uitbreiding van de topsport met dames eredivisie. Hiervoor zijn meer uren nodig, zowel voor 

trainingen als voor wedstrijden. De extra trainingsruimte zoek BAL vooral overdag (onder 

schooltijd);   

- VC Weert wil de trainingen voor talenten uitbreiden (meer trainingsuren per week). Dit sluit 

ook aan bij het bondsbeleid. De bond kiest voor minder RTC’s en wil verenigingen 

ondersteunen bij een eigen aanbod;   

- Ook bij de turnsport speelt een ontwikkeling op het gebied van talentopleiding. De bond is met 

de verenigingen in Weert in overleg over de ‘vestiging’ van een Talenten Opleidingscentrum in 

Weert (TOC). Dit is een instroomprogramma voor jonge talenten bedoeld als opstap naar een 

van de RTC’s voor de turnsport. Dit betekent een verdere intensivering van het gebruik van de 

turnhal. 

 

Tarieven en vrijwilligers 

Ook de ontwikkeling van het aantal vrijwilligers en de hoogte van de tarieven kan impact hebben op 

omvang van de vraag:   

- Een aantal verenigingen geeft aan dat een stijging van de tarieven voor hen problemen zal 

geven. De ledencontributie kunnen naar hun zeggen niet zonder meer worden verhoogd om dit 

op te vangen. We zien dit ook terug in het huurbeleid van de verenigingen. De verenigingen 

bieden per team gemiddeld relatief veel trainingstijd aan, maar zijn waar mogelijk wel zuinig. 

De mogelijkheid om uren tussentijds te annuleren wordt gebruikt;  

- Voor het borgen van het sportaanbod door de verenigingen (kwantiteit en kwaliteit) is de  

beschikking over voldoende vrijwilligers van belang. Uit een inventarisatie van het aantal 

vrijwilligers per vereniging blijkt dat er gemiddeld nog vrij veel vrijwilligers actief zijn bij de 

zaalsportverenigingen. Er is echter wel sprake van grote verschillen per vereniging. Een aantal 

verenigingen is op dit punt kwetsbaar. Het grootste deel van de vrijwilligers komt uit de 

leeftijdscategorieën 20-45 en 45-65 jaar (samen 79%).  In deze laatste categorie zal het aantal 

inwoners de komende jaren gaan dalen.  

 

Alle aspecten wegende is de verwachting dat de gebruiksvraag de komende jaren groeit. Deze groei 

hangt wel nadrukkelijk samen met het ambitieniveau van enkele verenigingen. Een stijging van de 

tarieven zou de vraag kunnen remmen.   

 

Overige ontwikkelingen en wensen 

 

Onderstaand zijn overige wensen en ontwikkelingen weergegeven met betrekking tot (het gebruik 

van) de sportaccommodaties: 

 

Weert 

- VC Weert wenst in sporthal Aan de Bron te kunnen beschikken over scheidingsnetten, zodat de 

ballen niet van het ene veld het andere veld inrollen. De sporthal heeft scheidingswanden, 

maar deze zijn met name functioneel voor het onderwijs. Bij gebruik door de verenigingen 

‘doorsnijden’ deze de hal en hiermee het verenigingsgevoel. Ook bij wedstrijden is het gebruik 

van de scheidingswanden niet praktisch in relatie tot het gebruik van de tribune; 

- Bij basketbalvereniging BAL spelen diverse ontwikkelingen en zijn er diverse wensen: 

o De sluiting van de hal op feestdagen en op zondagavond vanaf 21.00 uur vormen een 

knelpunt in relatie tot de activiteiten; 

o Vanaf het seizoen 2021-2022 wijzigt de competitie voor de heren eredivisie. De 

competities van Nederland en België worden met elkaar verbonden (BNXT League) met als 

doel de competitie te versterken en aantrekkelijker te worden voor het publiek. Deze opzet 

leidt ook tot meer spreiding in de wedstrijddagen. De wedstrijden worden ingepland op 
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zaterdag en zondag, maar ook deels op woensdag en vrijdag. De flexibiliteit van BAL om 

hiermee te schuiven wordt minder;      

o De faciliteiten van sporthal Boshoven sluiten niet meer goed aan bij de eisen die de bond 

stelt aan het topsport basketbal.  

Omdat renovatie/vernieuwing van sporthal Boshoven gewenst is, is een apart onderzoek 

uitgevoerd naar de toekomst van sporthal Boshoven. Hierin zijn de wensen en behoeften van 

BAL meegenomen. Het resultaat van het onderzoek wordt toegelicht in hoofdstuk 4.   

- Voor handbalvereniging Rapiditas vormt het zicht vanaf de tribune in sporthal St. Theunis nog 

altijd een knelpunt. Verbetering hiervan door het aanpassen van de tribune is niet mogelijk.  

Hierdoor gaan veel mensen staan, hangend tegen de balustrade. Dit belemmert het zicht voor 

de mensen die zitten op de tribune prefereren boven staan. Naast het tribuneprobleem, 

ervaart de vereniging ook een knelpunt bij de materiaalopslag. De vereniging wil graag extra 

jeugddoeltjes in deze hal, maar er is geen ruimte om deze op te slaan.  Ook het ontbreken van 

contact tussen de hal en de kantine wordt als een nadeel ervaren;  

- Een aantal verenigingen heeft aangegeven dat zij graag meer zichtbaarheid willen geven aan 

hun activiteiten bij de accommodaties. Dit speelt met name bij de sporthallen Aan de Bron en 

Boshoven. Bij de buitensportaccommodaties is het voor passanten zichtbaar welk sportaanbod 

er is. Bij de sporthallen geldt dit niet. Voor de wijze waarop dit kan worden ingevuld zijn 

verschillende opties benoemd. Opties als borden en vlaggen zijn benoemd;     

- Verenigingen die extra ruimte zoeken, hebben nog steeds geen voorkeur van het gebruik van 

de sporthal in Altweerterheide. De ligging van de hal blijft een belemmering. Het zaalvoetbal 

vormt hierop een uitzondering. Dit is van oudsher hier gevestigd;  

- Met hockeyvereniging HV Weert is gesproken over de beoogde sluiting van sporthal 

Altweerterheide in verband met het zaalhockey. Een opblaashal in de winter is landelijk de 

laatste jaren sterk in opkomst als oplossing voor huisvesting van het zaalhockey. HV Weert 

heeft hier ook een voorkeur voor. Een dergelijke hal zou kunnen worden geplaatst op veld 3 

van sportpark St. Theunis. De lasten hiervan zijn voor de vereniging momenteel te hoog. De 

vereniging probeert de komende jaren extra middelen te genereren om dit wel mogelijk te 

maken. Als alternatief wil zij samen met de gemeente behoud van gebruik van de sporthal in 

Altweerterheide onderzoeken, bijvoorbeeld door overname van de exploitatie, eventueel in 

samenwerking met andere partijen;        

- Stichting Handboogsport Weert (HBS Weert) zou bij voorkeur een andere zaal gebruiken dan 

de gymzaal van Het College. De zaal zou iets langer moeten zijn. Ligging in Weert (stad) is 

van belang. De sportzaal KEC en gymzaal Aan de Bron voldoen aan de ‘lengte-eis’, maar hier 

is momenteel geen ruimte. Tevens is er onvoldoende bergruimte voor de materialen. Ook de 

beperkte gebruiksperiode (november t/m maart) is een nadeel;  

- Voortzetting van het huurcontract van de huidige turnhal tussen de gemeente en Horne 

Quartier na 2028 is onzeker. De turnverenigingen wensen voor lange termijn gebruik te 

kunnen blijven maken van een turnaccommodatie. Behoud van de huidige omvang en 

faciliteiten is hierbij van belang.  

 

Stramproy 

- De handbal- en volleybalvereniging maken op sommige momenten gelijktijdig gebruik van de 

hal. Zij wensen scheidingsnetten om ongewenst ‘verkeer’ van ballen tegen te gaan; 

- De verenigingen in Stramproy gaan op initiatief van voetbalvereniging Brevendia onderzoeken 

op welke wijze zij meer met elkaar kunnen samenwerken met als doel elkaar te versterken en 

hierdoor een goed sportaanbod in Stramproy te behouden. De insteek van de samenwerking is 

breed: sportief, bestuurlijk, vrijwilligers. Het traject wordt begeleid door het Huis voor de 

Sport Limburg;  

- Met de verenigingen in Stramproy is ook gesproken over de in de nota “De Aftrap’ benoemde  

vernieuwing van de binnensportaccommodatie rond 2030. Hierbij is gekeken naar de relatie 

met de omliggende voorzieningen (voetbal-, handboog- en beugelaccommodatie). Op grond 

van het resultaat van het onderzoek  naar de toekomst van de voetbalsport (verder toegelicht 

in hoofdstuk 4), wordt voorgesteld de voetbalverenigingen uit Stramproy, Tungelroy en 

Altweerterheide te clusteren op één accommodatie. Als opties zijn de huidige accommodatie in 

Stramproy alsmede een nieuwe locatie buiten het dorp benoemd. De verenigingen in 

Stramproy geven aan de huidige combinatie van de binnensport- en de voetbalaccommodatie 

te willen behouden. Bij een keuze voor het verplaatsen van de voetbalaccommodatie wensen 
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zij ook een verplaatsing van de binnensport. De handboogvereniging en de beugelclub hechten 

hier minder aan. Zij hebben beiden een eigen accommodatie naast de huidige sporthal.  

 

2.4.3. Overige sportgroepen 

 

In deze categorie vallen de vaste gebruikers niet zijnde sportverenigingen. Veelal gaat het om kleine 

groepen die één keer per week op een vast tijdstip (begeleid) sporten. Het gaat voornamelijk om 

groepen volwassenen, deels  ouderen. Ook is er gebruiksvraag van particuliere / commerciële 

sportaanbieders. Huren in de markt is voor deze aanbieders soms lastiger omdat er geen geschikte 

ruimte te huur is of het te duur is in relatie tot de omvang van de activiteiten. Ook Punt Welzijn is 

een afnemer in deze categorie.     

 

De activiteiten van de sportgroepen zijn divers. In hoofdzaak gaat het om: (dames)gymnastiek, 

vechtsporten, volleybal, badminton en dans. In de loop der tijd komen er groepen bij en vallen er 

groepen af. Een deel van de groepen is al zeer lang actief.   

 

Ontwikkeling gebruiksvraag periode 2015 – 2021 

 

In tegenstelling tot de verwachting is het aantal ‘overige sportgroepen’ niet gestabiliseerd of licht 

gegroeid maar gedaald. In 2014 is de optie van een lichte groei weergegeven op grond van de 

demografische ontwikkeling (meer ouderen). Echter ook toen is de ontwikkeling benoemd dat deze 

groep steeds meer kiest voor activiteiten als: fitness, wandelen, fietsen, hardlopen, golf etc. Het 

aanbod hiervoor is breed en kent steeds meer variatie.   

 

Het actuele aantal overige sportgroepen dat gebruik maakt van de binnensportaccommodaties is 

circa 30. In 2013 waren het er nog circa 45 groepen. De afname is de laatste jaren wat sterker 

geweest. De reden was tweeledig: een te laag aantal leden/deelnemers en het stoppen van de 

trainer/begeleider. Inhoudelijk is er ook sprake van stabiliteit. Gymnastiekgroepen (11) zijn nog 

steeds het meest vertegenwoordigd, gevolgd door vecht- en oosterse sporten (5), volleybal (4) en 

badminton (3). De laatste jaren is er ook vraag door groepen die zich richten op dans en ‘nieuwe’ 

activiteiten als free running. Deze groepen komen en gaan. Een deel van deze groepen gebruikt de 

zaal als opstart naar een andere private accommodatie of als aanvulling op een andere private 

accommodatie. Eind 2020 zijn de aantallen deelnemers aan de activiteiten van de ‘overige 

sportgroepen’ geïnventariseerd. Het totale aantal deelnemers was 504, wat neerkomt op gemiddeld 

17 deelnemers per groep. De leeftijdsopbouw is hier niet geïnventariseerd.     

 

De activiteiten van Punt Welzijn zijn in deze periode gegroeid. De lessen sport na school voor de 

leerlingen van het basisonderwijs en een sportaanbod vanuit het jongerenwerk zijn al jaren lang 

stabiel in omvang. Een uitbreiding is gerealiseerd met de start van activiteiten voor twee nieuwe 

doelgroepen: 

- in 2020 is Club Extra gestart. Dit is een wekelijkse sportactiviteit voor kinderen van 8 t/m 12 

jaar die extra aandacht nodig hebben (gedragsproblemen of licht verstandelijke beperking) en 

daarom (nog) moeilijk aansluiting kunnen vinden bij een reguliere sportvereniging; 

- in 2021 is in het kader van het project Healthy Life gestart een sportactiviteit voor volwassenen. 

Het project Healthy Life richt zich op het ontwikkelen bevorderen van een actieve en gezonde 

leefstijl bij volwassenen met overgewicht, hart- en vaatziekten en diabetes. De sportactiviteit 

binnen dit pakket is gericht op doorstroming naar regulier sportaanbod.    

 

Het aantal deelnemers aan de vaste sportactiviteiten van Punt Welzijn ligt momenteel voor sport 

na school op 152 deelnemers per week, club extra 8 deelnemers per week en HealthyLIFE op 2 

keer 8 deelnemers per week.   
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Prognose ontwikkeling gebruiksvraag periode 2021 - 2030 

 

In 2019 zijn gesprekken gevoerd met deze gebruikersgroep. Een deel van de groepen heeft 

aangegeven dat het lastig is het aantal deelnemers op peil te houden. Dit gaat vooral om de groepen 

met oudere leden. Zij merken dat meer mensen individueel gaan sporten. De groepen zijn verwezen 

naar mogelijkheden om hun aanbod bekend te maken. Ook is het aanbod onder de aandacht 

gebracht bij de beweegmakelaar, die mensen individueel begeleid om een geschikte vorm van 

sportbeoefening te vinden. Het is lastig om een prognose te maken voor de ontwikkeling van de 

vraag in de overige sportgroepen. Op basis van de ontwikkeling vanaf 2014 en de trend naar meer 

bewegen op individuele basis is een groei niet aannemelijk.  

 

Overige ontwikkelingen en wensen 

 

Een aantal sportgroepen heeft behoefte aan ruimte op doordeweekse dagen in de ochtend. Door het 

gebruik van de scholen is het moeilijk om deze ruimte te bieden. Voor de vaste groepen die van 

oudsher overdag gebruik maken van de accommodaties wordt dit gebruik zoveel mogelijk geborgd. 

Een aantal van deze groepen is in de periode 2015-2021 gestopt. Incidenteel zijn er vragen van 

nieuwe groepen voor gebruik overdag. Waar dit vraag betreft in Weert (stad) kan dit nu niet worden 

geplaatst. Uitwijken naar Stramproy, Altweerterheide of Swartbroek, waar wel ruimte is, is voor 

deze groepen geen optie.   

 

2.5. Bezetting van de accommodaties 

 

Gymzalen, sportzalen en sporthallen kennen in de regel een gebruikspiek tussen 8.30 en 15.00 uur 

door het gebruik van de scholen en een gebruikspiek tussen 18.00 en 22.00 door gebruik van 

sportverenigingen en overige sportgroepen. Sporthallen hebben daarnaast ook vaak een hoog 

gebruik in de weekenden door de wedstrijden van de sportverenigingen. De ligging van een 

accommodatie speelt ook een rol. Een sporthal in een dorp kent vaak overdag veel leegstand door 

een beperkte omvang van de onderwijsvraag.  

Bij turnhallen wijkt de gebruikspiek af. Een turnhal is niet geschikt voor regulier bewegingsonderwijs 

en kent daarom weinig gebruik onder schooltijd. Door de zeer specifieke leeftijdsopbouw in deze 

sport (hoog percentage jonge jeugd) ligt de gebruikspiek doordeweeks tussen 16.00 en 20.00 uur. 

Om voldoende trainingsuren te kunnen maken is er ook in het weekend sprake van een hoge 

bezetting. Onderstaand is per locatie uitgewerkt hoe de actuele bezetting van de binnensport 

accommodaties eruit ziet op de geijkte ‘piektijden’.  

 

2.5.1. Bezetting Weert  

 

Gemeentelijke accommodaties 

- Alle accommodaties hebben tussen 8.45 en 15.00 uur een zeer hoge bezetting. Naast de 

scholen zijn er enkele sportgroepen geplaatst en een aantal uren van turnvereniging Jan van 

Weert. Zoals aangegeven in paragraaf 2.4.1. is er overdag nog wel wat ruimte in sporthal St. 

Theunis. Het is lastig deze ruimte volledig te gebruiken voor het basisonderwijs (momenteel 6 

uur geplaatst). Op deze locatie is de behoefte van gespreid gebruik van het voortgezet 

onderwijs moeilijk verenigbaar met de behoefte van geclusterd gebruik door het 

basisonderwijs;    

- De 3 sporthallen in Weert zijn ’s avonds nagenoeg volledig bezet tussen 18.00 en 22.00 uur. 

De verenigingen zoeken de laatste jaren meer ruimte door eerder te starten met trainen dan 

18.00 uur. Vroegste starttijd is momenteel 17.00 uur;  

- Ook in de weekenden is de bezetting van de sporthallen hoog. Alleen op zondag is er 

structureel ruimte in sporthal St. Theunis;  

- In de gymzalen (Aan de Bron en Markeent) en de sportzaal (KEC) is in de avonduren nog 

ruimte. Dit komt door de daling van het aantal ‘overige sportgroepen’ en de daling van het 

aantal leden van de tafeltennisvereniging. Bij de categorie overige sportgroepen valt op dat 

gebruik van de woensdag- en vrijdagavonden minder populair zijn; 

- De turnhal heeft op de piektijden een hoge bezetting. Het aantal leden en de ambities van 

beide verenigingen in de wedstrijdsport leiden tot een grote behoefte aan trainingsuren. Door 

de goede faciliteiten trekt de hal ook turnaanbieders van buiten Weert aan.   
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Accommodaties voortgezet onderwijs 

De accommodaties van LVO worden aan derden verhuurd in de avonduren, uitgezonderd de gymzaal 

van het Kwadrant. Ze vormen hiermee een aanvulling op de capaciteit van de gemeentelijke 

accommodaties. Ze bieden mede een oplossing voor groepen die behoefte hebben aan een beperkte 

gebruiksperiode. Het actuele gebruik ziet er als volgt uit:  

- Bij de zalen van de Philips van Horne wordt het beheer in de avond verzorgd door de gemeente. 

Sinds 2020 verloopt uit praktisch oogpunt de verhuur ook via de gemeente. Huidige gebruikers 

zijn de volleybalvereniging (aanvulling op gebruik sporthal Aan de Bron),  honkbalvereniging de 

Indians (wintergebruik) en enkele sportgroepen. Bij de sportgroepen heeft de keuze voor deze 

accommodatie deels te maken met voorkeuren voor gebruik op specifieke dagen (maandag en 

dinsdag) en tijdstippen (19.00 – 21.00 uur); 

- De gymzaal van Het College wordt door de school zelf verhuurd. De zaal wordt ’s avonds 

regelmatig ingezet voor andere activiteiten, waardoor deze niet altijd beschikbaar is. Dit geeft 

wat meer beperkingen voor de groepen die ’s avonds willen huren. Momenteel heeft de zaal met 

name een  functie voor de handboogsport (november t/m maart). Het RTC handboogschieten 

traint hier al enkele jaren op de vrijdagavond. Sinds 2020 zijn hier twee trainingsavonden voor 

Stichting Handboogsport Weert bijgekomen.     

 

2.5.2. Bezetting Stramproy 

 

Door de kleine gebruiksvraag van het onderwijs zijn de sporthal en –zaal overdag maar beperkt 

bezet. Door de daling van het aantal leden van de sportverenigingen in Stramproy is de bezetting 

van de sporthal in de avonduren ook gedaald. In de sporthal is de bezetting laag te noemen. In de 

sportzaal is de bezetting ’s avonds nog goed. In het weekend is de bezetting van de sporthal zeer 

beperkt en van de sportzaal redelijk.  

 

2.5.3. Bezetting Altweerterheide 

 

De bezetting van deze sporthal is de afgelopen jaren verder gedaald en inmiddels op alle tijdstippen 

zeer beperkt. Doordeweeks overdag is er een minimale bezetting van 4 uur per week (3 uur 

onderwijs en 1 uur seniorengym). In de avonduren is er nog maar sprake van een bezetting van 

circa 25% en in het weekend is er uitsluitend gebruik op de zaterdagavond (2 uur). Alleen in de 

winterperiode is er tijdelijk sprake van een goede bezetting in de avonduren en het weekend door 

het gebruik van de hockeyvereniging. De hal heeft ook een overloopfunctie voor wedstrijden van 

BAL. Dit wordt af en toe ingezet als BAL een van de landelijk spelende jeugdteams een wedstrijd 

moet spelen op een vrijdagavond. In sporthal Boshoven traint dan de badmintonvereniging. Ook de 

andere 2 hallen in Weert zijn dan bezet en tevens niet geschikt.    

 

2.5.4. Knelpunten 

 

Op het gebied van de bezetting spelen de volgende knelpunten: 

- De hoge bezetting van de 3 sporthallen in Weert in het weekend laat weinig ruimte voor de 

organisatie van sportevenementen in deze hallen, zoals bijvoorbeeld clubkampioenschappen, 

Limburgse Kampioenschappen of toernooien. De sporthallen Aan de Bron en Boshoven zijn 

gezien de ligging, de maatvoering en tribunecapaciteit het meest geschikt voor deze 

activiteiten en de gebruiksvraag concentreert zich dan ook in deze hallen;   

- In Weert is er tussen 9.00 en 15.00 uur weinig ruimte om nieuwe activiteiten van 

sportverenigingen en overige sportgroepen te plaatsen. Zoals beschreven paragraaf 2.4.2  

heeft basketbalvereniging BAL een behoefte aan meer trainingsruimte in deze tijdsperiode;    

- Het is niet mogelijk te komen tot een gebruiksrooster dat volledig naar tevredenheid is van 

alle gebruikers. Sommige accommodaties zijn meer gewild en ook de gewenste dagen en 

tijden van gebruik spelen een rol. Continuïteit is voor de meeste gebruikers van belang. Er is 

daarom sprake van een redelijk vast rooster van jaar tot jaar. Wel zijn er jaarlijks (kleine) 

wijzigingen in de behoeften van gebruikers. Dan wordt beoordeeld of dit kan worden ingepast 

in de ‘puzzel’.  
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3. Buitensportaccommodaties 
 

3.1. Inleiding  

 

In dit hoofdstuk komt aan de orde: 

 

Paragraaf 3.2. - Ontwikkelingen in het accommodatiebestand sinds 2004. 

Paragraaf 3.3. - Accommodatiebestand 2020 

Paragraaf 3.4. - Ontwikkeling gebruik 

 

 

3.2.  Ontwikkelingen accommodaties 2004-2021 

 

In de gemeente zijn veel buitensportlocaties, maar het aantal takken van sport dat wordt 

beoefend is relatief beperkt. In deze paragraaf zijn de belangrijkste ontwikkelingen weergegeven 

in de afgelopen 15 jaar. Dit is gedaan per sporttak.  

 

3.2.1. Voetbal 

 

- In 2005 is de voetbalaccommodatie op sportpark Laarderveld in de wijk Molenakker teruggegaan 

van 5 naar 4 velden wegens de bouw van de dependance voor openbare basisschool Molenakker. 

Van de 4 resterende velden is toen één veld  omgevormd naar kunstgras. In 2009 kwam 

verplaatsing van de gehele accommodatie in beeld als onderdeel van de realisatie van een 

groene ‘bufferzone’ tussen het dorp Laar en het te ontwikkelen bedrijventerrein ‘Kampershoek 

2’. Op de vrijkomende locatie zou dan woningbouw kunnen plaatsvinden. Door een stagnatie in 

de  ontwikkeling van Kampershoek 2 is de ‘bufferzone’ niet gerealiseerd. In 2011 is nog een 

tweede veld omgevormd naar kunstgras en in 2015 heeft SV Laar het aantal kleedlokalen 

uitgebreid; 

- In 2006 zijn de verenigingen SV Moesel en SV Megacles gefuseerd tot MMC Weert. Huisvesting 

is naar wens van de  fusievereniging gedaan op de locatie van SV Moesel (sportpark Graswinkel). 

Om te komen tot voldoende capaciteit op deze locatie zijn 2 van de 3 velden omgevormd naar 

kunstgras (2006 en 2012);  

- Voetbalvereniging DESM is in 2014 verplaatst van het buitengebied tussen Moesel en Leuken 

naar de wijk Leuken, aansluitend aan het woongebied Vrouwenhof. De accommodatie bestaat 

uit 2 natuurgrasvelden en een kunstgrasveld. In 2004 was in de beleidsnota ‘Ruimte voor 

Onderwijs en Sport’ beoogd DESM alleen te verplaatsen als hiermee schaalvergroting zou 

worden gerealiseerd, waarbij een combinatie met Wilhelmina ’08 werd benoemd. Op grond 

hiervan heeft wel overleg plaatsgevonden tussen beide verenigingen, maar dit leidde niet tot 

een voorstel tot gezamenlijk gebruik van  één accommodatie vanuit de clubs. DESM wilde wel 

graag verplaatst worden naar het gebied Vrouwenhof omdat hier ook andere (sport)verenigingen 

een plaats kregen. Wilhelmina ’08 gaf de voorkeur aan inpassing van alle activiteiten op 

sportpark St. Louis, zodat de spreiding over 2 locaties (Drakesteijn en St. Louis) zou worden 

opgeheven. Deze wens kwam mede voort door onderzoek naar de herontwikkeling van 

Drakesteijn (privaat eigendom). De raad heeft in 2007 ingestemd met een uitwerking van de 

verplaatsing van DESM wat resulteerde in de verplaatsing in 2014. De herontwikkeling van 

Drakesteijn kreeg uiteindelijk geen gestalte en Wilhelmina ’08 is deze locatie blijven gebruiken;   

- In 2015 is een voorzieningenplan vastgesteld voor Stramproy. Hierin is geconcludeerd dat er 

sprake is van een overcapaciteit aan voetbalvelden en er naar de toekomst toe meer 

samenwerking tussen voetbalverenigingen gewenst is. Het inpassen van de activiteiten van 

Crescentia (Tungelroy) in Stramproy is als optie benoemd. Initiatief over samenwerking is aan 

de verenigingen gelaten. Het heeft geleid tot overleg tussen de verenigingen uit Stramproy, 

Tungelroy en Altweerterheide en er is samenwerking op het gebied van jeugdteams gerealiseerd 

/ voortgezet;     

- In 2017 zijn ook voorzieningenplannen vastgesteld voor Altweerterheide en Swartbroek. Ook in 

deze plannen is geconcludeerd dat voor behoud van voetbal in de dorpen samenwerking nodig 

is. Voor de voetbalverenigingen in deze kernen is besloten hen op het gebied van de 

accommodatie te blijven faciliteren, zolang er bestaansrecht is. Voor Swartbroek is geadviseerd 
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om ook aansluiting te zoeken bij de samenwerking tussen de verenigingen uit Altweerterheide, 

Tungelroy en Stramproy.   

- FC Oda is in 2015 gestart met de planvorming voor de realisatie van een nieuwe 

clubaccommodatie. Sinds 2016 is dit afgestemd op het traject ‘Open Club Boshoven’. In dit 

traject zijn de verenigingen die gebruik maken van sportpark Boshoven een samenwerking 

aangegaan: de Open Club Weert-Noord Verenigd! (burgerinitiatief). In 2017 is door de 

verenigingen een visiedocument opgesteld. Dit heeft geleid tot de uitwerking van een 

herinrichtingsplan dat in 2019 door de raad is vastgesteld. Het plan voorziet in de herinrichting 

van de openbare ruimte en de uitbreiding van de parkeercapaciteit. Om dit mogelijk te maken 

is voor de voetbalaccommodatie een teruggang van 6 naar 5 velden in combinatie met aanleg 

van een aantal kleine veldjes in de ‘restruimte’ voorzien. Deze kleine veldjes kunnen worden 

ingezet voor trainingen en wedstrijden van de jonge jeugd. In 2019 is besloten om de 

herinrichting gefaseerd uit te voeren. Dit vereist nog kredietstelling door de raad; 

- Met Brevendia (Sportpark De Steinakker, Stramproy) is in 2019 afgesproken dat bij geplande 

veldrenovaties in de periode 2020-2024 wordt ingezet op een teruggang van het aantal velden.    

  

3.2.2. Tennis 

 

- De accommodatie van tennisvereniging TC Weert Oost is in 2008 verplaatst. Deze vereniging 

was gehuisvest op sportpark Leuken. Door de keuze dit sportpark vrij te maken voor 

woningbouw, is de vereniging verplaatst naar een ander deel van de wijk Leuken, aansluitend 

aan het toen ontwikkelde woongebied Vrouwenhof; 

- TC De Grensmeppers (Stramproy) heeft in 2020 geïnvesteerd in de vernieuwing van de banen 

en in verduurzaming van de accommodatie (ledverlichting en zonnepanelen). De vereniging 

financiert dit gedeeltelijk met een lening waarvoor de Stichting Waarborgfonds Sport 

garantstelling heeft verleend. Om dit mogelijk te maken is de gemeentelijke erfpacht tussentijds 

verlengd tot 2040;   

- TC Boshoven heeft de accommodatie in 2021 uitgebreid met 2 padelbanen. Padel is een relatief 

jonge tak van sport. Het is een combinatie tussen tennis en squash. Het wordt gespeeld op een 

kleine baan met wanden rondom. Het aantal beoefenaars van deze sport stijgt fors op landelijk 

niveau. Steeds meer tennisverenigingen leggen daarom padelbanen aan om hun aanbod te 

verbreden.      

 

3.2.3. Hockey, atletiek, handboogschieten en honkbal 

 

- De hockeyvereniging is van oudsher gevestigd op sportpark St. Theunis. De vereniging kan hier 

beschikken over 3 kunstgrasvelden. In 2018 zijn veld 1 en 2 gerenoveerd. Hierbij is gekozen 

voor de realisatie van 2 watervelden. Dit zijn de velden met de beste speleigenschappen. Dit 

veldtype wordt steeds meer ‘de norm’ in Nederland, zeker bij clubs met een iets hoger sportief 

ambitieniveau. In 2021 wordt ook het derde veld gerenoveerd. Dit blijft een ‘gewoon’ 

kunstgrasveld; 

- De atletiekvereniging was lange tijd gehuisvest op sportpark Leuken. In 2004 is gekozen voor 

het vrijmaken van sportpark Leuken voor woningbouw. De atletiekbaan is daarom in 2008 

verplaatst naar sportpark St. Theunis, waar ruimte was vrij gekomen door het vertrek van 

voetbalvereniging SV Megacles;  

- Aanvullend aan de atletiekbaan is op sportpark St. Theunis in 2011 de nieuwbouw van Het 

College (voortgezet onderwijs) met sporthal ‘St. Theunis’ ingepast en zijn er een aantal 

recreatieve sportvoorzieningen aangelegd (grasvelden, verhard sportveld voor handbal en 

basketbal en beachvolleybalvelden). Zo ontstond een nieuw voorzieningencluster sport-

onderwijs. In 2018 is nog een volledig afgeschermde handboogbaan aangelegd. Dit mede 

wegens de huisvesting van een Regionaal Talenten Centrum (RTC) voor deze sporttak in Weert; 

- Bij het honkbal zijn er geen wijzigingen. De accommodatie bestaat uit een gecombineerd honk- 

en softbalveld op sportpark Boshoven.      
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3.2.4. Overige accommodaties 

 

In het programma 2018-2022 is binnen het thema leefbaarheid de herinrichting van sportpark St. 

Louis als een van de speerpunten benoemd. In de toelichting is het streven benoemd het park ‘terug 

te geven in handen van de wijk’ en samen met de inwoners te komen tot een herontwikkeling. Het 

park heeft momenteel een functie voor het voortgezet onderwijs voor de buiten gymlessen. 

Voetbalvereniging Wilhelmina ’08 gebruikt sportpark St. Louis als trainingslocatie.   

 

 

3.3. Accommodatiebestand 2021 

 

3.3.1.  Gemeentelijke accommodaties 

 

Onderstaand een overzicht van de gemeentelijke buitensportaccommodaties in Weert gesplitst 

naar kern. Per locatie zijn de aanwezige voorzieningen (type sportvelden) benoemd  

 

Overzicht accommodaties Weert 

 

Accommodatie Voorzieningen  

Sportpark Boshoven voetbalvelden, tennis- en padelbanen, honk- en 

softbalveld  

Sportpark Laarderveld voetbalvelden  

Sportpark Vrouwenhof voetbalvelden, tennisbanen  

Sportpark Graswinkel voetbalvelden, tennisbanen    

Sportpark St. Louis voetbalvelden, basketbalveld, atletiekbaan (asfalt) 

Sportpark St. Theunis hockeyvelden, atletiekcomplex, tennisbanen, 
handboogbaan, beachvolleybalvelden, recreatievelden, 
verhard sportveld  

 

Overzicht accommodaties dorpen 

 

Accommodatie Voorzieningen  

Sportpark Molenzicht, Swartbroek Voetbalvelden 

Sportpark ’t Veldje, Tungelroy Voetbalvelden 

Sportpark Op de Das, Altweerterheide voetbalvelden, tennisbanen 

Sportpark De Steinakker, Stramproy voetbalvelden, tennisbanen 

 

Een overzichtskaart van de accommodaties is opgenomen in de bijlagen. 

 

Verhouding eigendom gemeente - verenigingen 

 

De gemeente is eigenaar van de genoemde sportvelden, uitgezonderd van de tennisbanen. De 

tenniscomplexen zijn geprivatiseerd. De club- en kleedaccommodaties en de overige voorzieningen 

zoals veldverlichting zijn gerealiseerd door en in eigendom van de verenigingen. De grond waarop 

de verenigingen de voorzieningen hebben gerealiseerd is eigendom van de gemeente 

(erfpachtsituatie).  

Uitzonderingen op bovenstaande vormen de atletiek- en hockeyaccommodatie en de accommodatie 

van voetbalvereniging DESM. Bij deze accommodaties zijn de veldverlichting en de 

kleedaccommodatie (deels) eigendom van de gemeente. Deze voorzieningen zijn gerealiseerd in een 

periode dat gemeenten de BTW op sportaccommodaties gecompenseerd kregen. Aanleg en 

exploitatie van deze voorzieningen door de gemeente waren hierdoor goedkoper dan aanleg door  

de clubs. De verenigingen betalen voor deze voorzieningen een kostendekkende huur. Ook SV 

Altweerterheide (voetbal) huurt kleedlokalen van de gemeente (gecombineerd gebruik met 

kleedlokalen sporthal).    

In het verleden is aan de verenigingen in de regel erfpacht verleend voor lange periodes van 40 of 

50 jaar voor de realisatie van de eigen opstallen. Dit in relatie tot de investeringen die door de clubs 

werden gedaan. Momenteel wordt bij de verlenging van erfpachtovereenkomsten niet standaard 

uitgegaan van een lange termijn. Op basis van de specifieke situatie wordt beoordeeld wat een 

passende termijn is.   
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Verduurzaming 

Het verenigingseigendom van de voorzieningen op de parken is een punt van aandacht in het doel 

van de gemeente om accommodaties te verduurzamen. Er is momenteel een landelijke 

subsidieregeling van kracht waar verenigingen 30% subsidie kunnen krijgen op verduurzaming. 

Deze regeling eindigt na 2023. Op het gebied van de veldverlichting kan veel energiewinst worden 

gehaald door om te vormen naar led verlichting. De investering kan hiermee relatief snel worden 

terugverdiend. Ondanks genoemde subsidieregeling, is het voor verenigingen vaak toch nog lastig  

te financieren in verduurzaming. De gemeente biedt sinds 2021 de mogelijkheid aan verenigingen 

om (renteloos) geld te lenen voor het verduurzamen van accommodaties. Het budget hiervoor is 

echter niet onbeperkt. Voetbalvereniging Brevendia heeft in 2020 gebruik gemaakt van deze optie 

en de veldverlichting vervangen door ledverlichting.   

     

3.3.2. Niet-gemeentelijke accommodaties 

 

Van 1 voetbal- en 2 tennisaccommodaties in Weert is de gemeente noch eigenaar van de 

sportvoorzieningen, noch van de grond. Dit zijn: 

 

Accommodatie Voorzieningen  

Tennispark De Lichtenberg Tennisbanen 

Tennispark Ray Prickers Tennisbanen 

Sportpark Drakesteijn Voetbalvelden 

 

3.4. Ontwikkeling gebruik 

 

In deze paragraaf is de ontwikkeling van de gebruiksvraag in de periode 2012-2021 en de verwachte 

ontwikkeling hierin voor de periode 2021-2030 uitgewerkt. In 2012 is er een analyse gemaakt van 

de buitensportaccommodaties, waarbij ook de ledenaantallen per vereniging in beeld zijn gebracht. 

Bij de prognose voor de periode 2021-2030 worden ook de specifieke wensen van en ontwikkelingen 

bij de gebruikers van de accommodaties benoemd.  

 

Bij de ontwikkeling van het gebruik spelen de demografische ontwikkeling en trends in de 

sportparticipatie een belangrijke rol. Ook de ontwikkeling van de huurtarieven en het aantal 

vrijwilligers kan effect hebben op de gebruiksvraag. Dit is uitgebreid beschreven in hoofdstuk 2 

(paragraaf 2.4.) en wordt ook in deze paragraaf betrokken.  

 

 

3.4.1. Ontwikkeling gebruik voetbalaccommodaties 

 

Ontwikkeling in de periode 2012 -2021 

 

Aantal leden 

- In 2012 hadden de 9 voetbalverenigingen samen 3.619 leden. In 2021 zijn dit er 3.481. Het 

totale aantal leden is dus in deze periode licht gedaald met 138 (-4%). Wel is er een duidelijke 

verschuiving in de leeftijdsopbouw: minder jeugd en meer senioren;   

- In de periode 2012 – 2021 daalde het aantal jeugdleden met 405, van 1.821 naar 1.416  

(- 22%). Bij de seniorleden steeg het aantal leden met 267, van 1.798 naar 2.065 (+15%). De 

verschuiving kan slechts voor een beperkt deel worden verklaard doordat de grens tussen jeugd 

en senioren in de meting van 2012 op 21 jaar lag en bij de meting van 2021 op 20 jaar; 

- In de dorpen is er sprake van een sterke daling van het aantal leden, met name bij de jeugd.  

De 4 verenigingen in de dorpen zagen het aantal jeugdleden dalen van 456 naar 226 (-50%). 

Bij de seniorleden daalde het aantal leden in de dorpen van 592 naar 513 (-13%).  

- Van de dorpen heeft Stramproy de meeste jeugdleden. De verenigingen in Altweerterheide, 

Tungelroy en Swartbroek is het aantal leden onder 20 jaar respectievelijk 20, 32 en 3. Door 

samenwerking tussen de clubs uit Altweerterheide en Tungelroy en Stramproy kan de jeugd van 

de verenigingen uit Altweerterheide en Swartbroek nog wedstrijden spelen; 

- De 5 verenigingen in de stad zagen alleen een daling bij de jeugdleden van 1.365 naar 1.166  
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- (- 15%). Bij de senioren was sprake van een stijging van het aantal leden van 2.571 naar 2.742 

(+7%); 

- Het is niet bekend in welke mate de stijging bij de senioren betrekking heeft op spelende leden 

of steunende leden. In tegenstelling tot alle andere sporttakken kenmerkt de voetbalsport zich 

door een hoog aantal steunende leden (vrijwel allemaal seniorleden). Steunende leden zijn 

veelal leden die bij de vereniging hebben gesport en na het sporten lid blijven omdat ze zich 

verbonden voelen met de club. De huidige 3.481 leden van de voetbalverenigingen zijn te 

splitsen in 2.556 sportende leden en 925 steunende leden. Bij de meting in 2012 is deze splitsing 

niet gemaakt 

 

Een specificatie van de ledenaantallen per vereniging is opgenomen in de bijlagen.  

 

Onderzoek naar verbeteren toekomstbestendigheid 

In 2004 is al geconcludeerd dat het aantal verenigingen in Weert erg groot is in relatie tot het 

inwoneraantal (visie Ruimte voor onderwijs en sport). Het aantal verenigingen is sindsdien echter 

slechts met één gedaald (fusie SV Moesel en Megacles). Deze situatie leidt in toenemende mate tot 

financiële knelpunten. De kosten nemen jaarlijks toe, terwijl het aantal leden (bij een deel van de 

verenigingen) daalt.  

Sinds 2017 voeren de voorzitters van de voetbalverenigingen meerdere keren per jaar overleg met 

elkaar. Zij bespreken hier welke zaken ze samen kunnen oppakken, wisselen informatie uit over 

thema’s die bij alle clubs spelen en maken afspraken over de onderlinge ‘concurrentie’.  

In de aanloop naar de nota ‘De Aftrap’ is door de gemeente gesproken met de verenigingen over de 

situatie bij de voetbalclubs. De besturen van de meest clubs hebben hierbij onderkend dat de huidige 

structuur van het voetbal in Weert niet toekomstbestendig is. Een voorstel van de gemeente om een 

breed onderzoek te doen naar de toekomstbestendigheid en het effect hiervan op de accommodaties 

werd daarom door de verenigingen onderschreven. Met het vaststellen van de nota ‘De Aftrap’ heeft   

de raad een krediet beschikbaar gesteld om dit onderzoek uit te voeren. Het onderzoek is afgerond. 

Voor de resultaten wordt verwezen naar hoofdstuk 4.  

 

Alle verenigingen beschikken over voldoende velden in relatie tot het aantal leden. De mate waarin 

de beschikbare veldcapaciteit wordt benut verschilt per vereniging. In het onderzoek is uitgewerkt 

welke veldcapaciteit momenteel per vereniging nodig is. In onderstaand tabel is het huidige aantal 

velden per accommodatie weergegeven:  

 

Sportpark Vereniging natuurgras kunstgras totaal uit gebruik 

Boshoven FC Oda / COVS 6 0 6 0 

Laarderveld SV Laar 2 2 6 0 

Vrouwenhof DESM 2 1 4 0 

Graswinkel MMC Weert 1 2 5 0 

St. Louis Wilhelmina '08 3 0 3 0 

Drakesteijn Wilhelmina '08 2 0 2 0 

Molenzicht RKSVV 2 0 2 0 

Op den Das SV Altweerterheide 2 0 2 1 

‘t Veldje Crescentia (Tungelroy) 2 0 2 1 

De Steinakker Brevendia (Stramproy) 5 0 5 1 

    27 5 37 3 

 

De natuurgrasvelden kunnen worden ingezet als wedstrijdveld of trainingsveld. Een gecombineerd 

gebruik is niet mogelijk omdat natuurgras een beperkt aantal bespelingsuren per jaar heeft. Bij 

kunstgrasvelden speelt dit niet en kunnen de functies wel worden gecombineerd. De 32 velden 

hebben daarom een gezamenlijke capaciteit van 37 velden. Op 3 parken ligt nog een veld dat in het 

verleden buiten gebruik is gesteld (overcapaciteit). Op deze velden wordt geen onderhoud meer 

uitgevoerd (uitgezonderd maaien).  
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Prognose ontwikkeling 2021 – 2030 

 

Demografische ontwikkeling 

Om de demografische ontwikkeling, zoals weergegeven in paragraaf 2.4 te betrekken bij een 

prognose voor het gebruik van de voetbalaccommodaties is het van belang om deze te relateren 

aan de leeftijdsopbouw van de voetbalverenigingen. Onderstaand is deze weergegeven:  

 

  < 20 20-45 45-65 65-75 75+ Totaal 

Aantal leden juni 2021 1.392 1.012 142 10 0 2.556 

Percentage van totaal 54% 40% 6% 0% 0%   
 

De meeste leden van de voetbalverenigingen komen uit de leeftijdscategorie tot 20 jaar, gevolgd 

door de groep tot 45 jaar. De bevolkingsprognose voorziet in deze leeftijdscategorieën de komende 

jaren stabilisatie / lichte groei. Het aantal leden in de leeftijdscategorie 45-65 (krimp) en 65+ 

(stijging) heeft weinig effect omdat maar een beperkt deel van de leden uit deze leeftijdscategorieën 

komt.  

 

Trends in sportparticipatie en specifieke ontwikkelingen in Weert 

- De daling van het aantal jeugdleden in de periode 2012-2020 sluit aan bij het landelijke beeld 

van de jeugdleden bij de voetbalbond. Het aantal jeugdleden daalde in de periode 2015-2020 

landelijk met 14%. In Weert was de daling 22%, maar wel met een verschil tussen Weert stad 

(-13%) en de dorpen (- 50%). De stijging van het aantal seniorleden past ook in het landelijke 

beeld, al is de toename in Weert procentueel groter;  

- Op landelijk niveau is het aantal voetbalverenigingen de laatste jaren dalend. Steeds meer 

verenigingen fuseren omdat het aantal leden per vereniging te laag wordt. Ook in Limburg is dit 

aan de orde. Weert loopt in dat opzicht eigenlijk achter. Sinds 2004 (fusie SV Moesel en 

Megacles) heeft er geen schaalvergroting meer plaatsgevonden. 

 

Tarieven en vrijwilligers 

- De voetbalverenigingen geven aan dat een stijging van de tarieven voor hen problemen zal 

geven. Het contributieniveau staat onder druk en kan niet zonder meer worden verhoogd;  

- Uit een inventarisatie van het aantal vrijwilligers per vereniging in 2021 blijkt dat er gemiddeld 

nog vrij veel vrijwilligers actief zijn bij de voetbalverenigingen. Er is echter wel sprake van  

verschillen per vereniging. Een aantal verenigingen is op dit punt kwetsbaar. Het grootste deel 

van de vrijwilligers komt uit de leeftijdscategorieën 20-45 en 45-65 jaar (samen 71%), maar 

ook in de leeftijdscategorie 65-75 jaar is er sprake van een redelijk aantal vrijwilligers (15%). 

De vraag is of de verenigingen straks ook de ‘nieuwe ouderen’ aan zich kunnen binden.  

 

Alle aspecten wegende is een daling van het aantal leden niet uit te sluiten. Dat hangt samen met 

de instroom bij de jeugd. Op grond van de bevolkingsprognose zou deze gelijk kunnen blijven. Als 

de trend van een daling van het aantal jeugdleden van de KNVB zich voortzet, kan de instroom 

echter verder afnemen. De daling van het aantal jeugdleden sinds 2012 kan de komende jaren ook 

effect hebben op het aantal seniorleden. Uit de stijging van het aantal seniorleden kan worden 

afgeleid dat er een goede doorstroming is geweest van de jeugd naar de senioren, maar de groep 

die in de toekomst kan doorstromen is inmiddels kleiner geworden.  

 

Specifieke wensen 

 

De resultaten van het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de voetbalsport heeft geleid 

tot een advies voor het clusteren van de verenigingen op 4 locaties. Dit is beschreven in hoofdstuk 

4. Hierbij is ook aangegeven wat de verenigingen vinden van dit voorstel en welke vervolgstappen 

kunnen worden gezet. Los van dit onderzoek heeft Wilhelmina ’08 een financiële claim richting 

gemeente gelegd ten aanzien van de locatie sportpark Drakesteijn:    
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Financiële claim Wilhelmina ‘08 

Wilhelmina ’08 zit van oudsher gespreid over 2 locaties. Sportpark Drakesteijn (2 velden) is de 

hoofdlocatie. Dit is geen gemeentelijke accommodatie. Daarnaast gebruikt de vereniging 3 velden 

op sportpark St. Louis (beperkt gebruik). De club draagt zelf de kosten voor het onderhoud van de 

velden op sportpark Drakesteijn, behoudens een beperkte subsidiebijdrage van de gemeente. Het 

huidige bestuur geeft aan dat de vereniging zich hierdoor financieel benadeeld voelt. Voor het 

bestuur is het onderzoek naar de toekomst van de voetbalsport mede aanleiding geweest voor het 

doen van een financiële claim in februari 2021. De vereniging vraagt met terugwerkende kracht voor 

een periode van 20 jaar een aanpassing van de hoogte van de subsidie voor onderhoud op sportpark 

Drakesteijn naar een kostendekkend niveau. Volgens berekeningen van het bestuur komt dit neer 

op een nabetaling van circa € 300.000,- exclusief BTW over de afgelopen 20 jaar en een verhoging 

van de subsidie vanaf 2021 van € 5.467,50 naar € 16.000,- tot € 20.000,- per jaar.     

 

 

3.4.2. Ontwikkeling gebruik tennisaccommodaties  

 

Ontwikkeling in de periode 2012-2021 

 

In Weert zijn 8 tennisverenigingen actief, 6 in de stad en 2 in de dorpen. Net als bij het voetbal is 

ook hier sprake van een groot aantal verenigingen in relatie tot het aantal inwoners. De tennissport 

kent een lange periode waarin de populariteit van de sport daalde. In de periode 2005-2019 was er 

landelijk sprake van een dalende lijn. In de periode 2013 -2019 daalde het aantal leden landelijk 

met 16%. In 2021 werd voor het eerst weer een ledengroei gerealiseerd bij de tennisbond. Bij de 

jeugd bedroeg deze groei 8,8%. De corona-crisis lijkt hierbij een rol te hebben gespeeld.  

 

Aantal leden 

De daling van het aantal leden van de tennisverenigingen in Weert in de periode 2012-2021 was 

aanzienlijk sterker dan de landelijke trend:  

- In 2012 hadden de 8 tennisverenigingen samen 2.349 leden. In 2021 hebben 7 van de 8 

verenigingen hun ledenaantallen doorgegeven. Samen zijn dit er 1.267, een daling van 46%.   

Van de Ray Prickers (geen gegevens ontvangen) is bekend dat deze nog een beperkt aantal 

seniorleden heeft;   

- In de periode 2012 – 2021 daalde het aantal jeugdleden van 486 naar 221 (- 55%). Bij de 

seniorleden daalde het aantal leden van 1.352 naar 1.046 (-23%). De zeer sterke daling bij de 

jeugd kan maar voor een beperkt deel worden verklaard doordat de grens tussen jeugd en 

senioren in de meting van 2012 op 21 jaar lag en bij de meting van 2021 op 20 jaar; 

- De landelijke stijging van het aantal leden in 2020 is in Weert alleen in bescheiden mate terug 

te zien bij de senioren. Bij de jeugd werd van 2020 naar 2021 geen groei gerealiseerd, maar er 

was ook geen sprake van een verdere daling.    

 

Onderzoek naar verbeteren toekomstbestendigheid 

Ook voor de tennisclubs in Weert geldt dat de huidige structuur niet toekomstbestendig is. Ondanks 

de daling van het aantal leden is het aantal banen in de periode 2012-2021 niet gedaald. De kosten 

per lid nemen dus fors toe. In 2019 zijn de verenigingen in Weert (stad) hierover onder leiding van 

de tennisbond (KNLTB) met elkaar in gesprek gegaan en is onderzocht hoe de situatie zou kunnen 

worden verbeterd. Hieruit is de optie naar voren gekomen om toe te werken naar een structuur met 

twee locaties: de huidige locaties van TC Boshoven en TC Weert-Oost. Het traject met de KNLTB is 

in 2020 beëindigd (einde financiering). TC Weert-Oost en TC Boshoven hebben zich opgeworpen als 

kartrekkers voor het vervolg. Zij kiezen ervoor om in ieder geval de onderlinge samenwerking te 

intensiveren en proberen hierbij de andere verenigingen te betrekken. Hoewel de andere 

verenigingen reserves hadden bij de uitkomst van het onderzoek, hebben zij inmiddels aangegeven 

te willen participeren in vervolgoverleg over verdere samenwerking. Een goede samenwerking op 

korte termijn is vooral ook van belang voor het behoud van jeugdleden voor de tennissport. Een 

laag aantal jeugdleden per vereniging maakt het moeilijk om op elke locatie de jeugd vast te houden.  

De verenigingen uit Stramproy en Altweerterheide waren niet meegenomen in bovengenoemd 

onderzoek. In ‘De Aftrap’ is geconcludeerd dat de levensvatbaarheid van de verenging in Stramproy 

niet onder druk stond, gezien de recente investering in de vernieuwing en verduurzaming van de 

accommodatie. Van TC Altweerterheide was dit niet bekend. Daarom is een gesprek gevoerd met 

deze vereniging. Hier geldt dat meer leden gewenst zijn, maar dat de levensvatbaarheid niet direct 
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onder druk staat. De vereniging staat open voor samenwerking met de tennisclubs in Weert. TC 

Altweerterheide heeft een kleine jeugdafdeling met enkele sterke spelers en goede begeleiding. 

Samenwerking op het gebied van de jeugd kan wederzijds versterkend werken.  

 

In onderstaande tabel is aangegeven welke verenigingen spelen op welke accommodaties, het aantal 

leden per vereniging en het aantal banen per vereniging. Bij het aantal banen is tevens aangegeven 

hoeveel banen de verenigingen nodig hebben op grond van de huidige ledenaantallen. In de regel 

geldt voor tennisverenigingen dat er 1 baan nodig is per 50 leden als leden alleen ’s avonds kunnen 

spelen. Als leden ook overdag kunnen spelen dan is 1 baan per 70 leden toereikend. Gezien de 

leeftijdsopbouw (zie prognose 2021-2030) kan worden gesteld dat voor alle verenigingen 1 baan 

per 70 leden toereikend zou moeten zijn. Hiermee is in de tabel gerekend. 

 

Sportpark Vereniging Leden Leden Banen Banen 

    Jeugd senioren aanwezig nodig 

Boshoven TC Boshoven 76 259 5 5 

Vrouwenhof TC Weert Oost 28 216 6 4 

Graswinkel TC Weert     33 168 5 3 

St. Theunis TC van Horne 5 106 5 2 

De Lichtenberg TC Lichtenberg 7 82 8 2 

De Ray Prickers De Ray Prickers 50* 50* 4 1 

Op den Das TC Altweerterheide 12 55 2 1 

De Steinakker LTV De Grensmeppers 60 160 5 3 

    221 1046 40 21 

*schatting 

 

De tabel laat zien dat uitgezonderd bij TC Boshoven er bij elke vereniging sprake is van een 

overcapaciteit van het aantal banen. De mate van overcapaciteit verschilt per vereniging. TC 

Lichtenberg heeft overigens niet meer alle 8 banen in gebruik.  

 

 

Prognose ontwikkeling 2021 – 2030 

 

De leeftijdsopbouw bij de tennisverenigingen wijkt duidelijk af van de leeftijdsopbouw van de 

zaalsport-, turn- en voetbalverenigingen zoals eerder uitgewerkt in deze nota. Onderstaand is dit 

weergegeven:  

 

  < 20 20-45 45-65 65-75 75+ Totaal 

Aantal leden 221 374 388 194 90 1.267 

Percentage van totaal 17% 30% 31% 15% 7%   
 

Ondanks dat de tennisverenigingen leden hebben in alle leeftijdscategorieën is de demografische 

ontwikkeling niet per definitie gunstig. Tennis is een sport die op hoge leeftijd kan worden beoefend, 

maar de basis wordt wel vaak gelegd in de jeugd. Het aantal jeugdigen zal naar verwachting tot 

2040 stabiel blijven. Om het tij te keren zullen de verenigingen meer jeugd aan zich moeten gaan 

binden. De nagestreefde samenwerking tussen de verenigingen zou hier in positieve zin aan kunnen 

bijdragen.     
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3.4.3. Ontwikkeling gebruik hockey-, atletiek-, handboog- en honkbalaccommodatie 

 

Ontwikkeling in de periode 2012-2021 

 

Hockey 

Bij hockeyvereniging HV Weert is het ledenaantal in de periode 2012-2021 gedaald van 800 naar 

692. Wel dient te worden opgemerkt dat er in de periode 2008-2012 sprake was van een groei van 

700 naar 800 leden. De conclusie is daarom dat er bij de hockeyvereniging al lange tijd sprake is 

van een stabiel aantal leden. De verhouding jeugd-senioren is bij HV Weert ook stabiel. In 2008 

waren er 518 jeugdleden (t/m 21 jaar). In 2021 zijn dit er 496 (t/m 20 jaar). Er blijft dus sprake 

van een goede doorstroming van de jeugd naar de senioren. Omdat hockey geen sport is die in elke 

gemeente wordt aangeboden, komt een deel van de leden van de hockeyvereniging van buiten 

Weert.  

 

Atletiek 

Het aantal leden van de atletiek- en wandelvereniging AVW Weert daalde in de periode van 2012 – 

2021 van 1.005 naar 643. De vereniging bestaat uit een atletiek- en een wandelafdeling. Het aantal 

jeugdleden is 132 in 2021. Dit is nagenoeg gelijk aan het aantal van 130 in 2012. De daling zit dus 

bij de senioren, van 875 in 2012 naar 511 in 2021. Omdat atletiek geen sport is die in elke gemeente 

wordt aangeboden, komt een deel van de leden van de atletiekverenging van buiten Weert. De 

daling van het aantal leden heeft niet direct effect op het gebruik van de atletiekbaan. De 

atletiekbaan is alleen nodig voor de leden van de atletiekafdeling. Deze is niet in omvang gedaald.  

 

 

Handboog  

De handboogbaan op sportpark St. Theunis is in 2017 gerealiseerd. Voor 2017 werd er ook 

‘geschoten’ op het sportpark door de handboogvereniging, maar door de vrije toegang van deze 

velden in de avonduren voor recreatieve sporters, was de veiligheid moeilijk te borgen. De vestiging 

van het Regionaal Talenten Centrum (RTC) handboogschieten in Weert in 2015 vormde een extra 

aanleiding om dit te verbeteren. De provincie heeft hieraan om deze reden (talentontwikkeling) 

financieel bijgedragen. Naast het RTC gebruikt Stichting Handboogsport Weert de baan 2 avonden 

per week voor trainingen. Hoewel de stichting minder ‘leden’ heeft dan de voormalige vereniging is 

het aantal gebruikers van de buitenbaan gelijk gebleven, circa 25 personen waarvan 10 jeugdleden.    
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Honkbal 

De honk- en softbalvereniging HSV Indians is een kleine vereniging. Het aantal leden fluctueert sinds 

2008 tussen de 45 en 65 leden.  Momenteel heeft de vereniging 55 leden. Wel is er een verschuiving 

in de leeftijdsopbouw van de vereniging. Het aantal jeugdleden lag in de periode 2008-2012 

gemiddeld op 20 en het aantal seniorleden gemiddeld op 33. De laatste jaren schommelt het aantal 

jeugdleden rond de 15. De actuele verdeling tussen het aantal jeugd- en seniorleden laat nog iets 

minder jeugdleden zien: 10. Gezien de stabiliteit van het totale aantal leden is er weinig veranderd 

in het gebruik van de accommodatie. De vereniging kan beschikken over 1 honk- en softbalveld op 

sportpark Boshoven.  

 

 

 
 

Capaciteit accommodaties versus gebruik 

Er is voor alle bovenstaande accommodaties geen knelpunt wat betreft de capaciteit. De 

hockeyvereniging zit met de huidige 3 velden redelijk aan de bovengrens. Zij heeft volgens de 

planningsnorm van de hockeybond 2,8 velden nodig. Voor de atletiek- en de handboogsport is er 

geen planningsnorm. Duidelijk is dat de accommodaties voldoende ruimte bieden om de huidige 

activiteiten in te passen. Er is geen sprake van een optimale bezetting. Dit is echter niet vreemd 

voor dergelijke specifieke voorzieningen. Hetzelfde geldt voor de honk- en softbalaccommodatie. 

Hiervoor is wel een planningsnorm. Deze komt uit op 1 benodigd veld per maximaal 8 teams. De 

vereniging heeft gemiddeld 4 teams.  

 

 

Prognose ontwikkeling 2021 – 2030 

 

De leeftijdsopbouw van de leden van hockey- en de atletiekvereniging is als volgt:  

 

 Hockey < 20 20-45 45-65 65-75 75+ Totaal 

Aantal leden juni 2021 476 168 39 4 5 692 

Percentage van totaal 69% 24% 6% 1% 1%   

       

       

 Atletiek < 20 20-45 45-65 65-75 75+ Totaal 

Aantal leden juni 2021 132 65 163 181 102 643 

Percentage van totaal 21% 10% 25% 28% 16%   
 

De hockeyvereniging heeft een leeftijdsopbouw die aansluit bij de zaalsportverenigingen: de meeste 

leden in de leeftijdscategorie 0-20 jaar, gevolgd door de leeftijdscategorie 20-45 jaar. De 

atletiekvereniging heeft een andere leeftijdsopbouw. Dit komt ook voor een groot deel door de 

combinatie van de atletiek- en de wandelafdeling. De vereniging heeft hierdoor relatief veel leden in 

de categorieën vanaf 45 jaar en zelfs veel leden van 75+.  
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Het stabiele aantal leden van de hockeyvereniging in de periode 2012-2021 sluit aan bij de landelijke 

ontwikkeling van het aantal leden van de hockeybond. In de periode 2015-2020 groeide het aantal 

leden van de hockeybond met 3%. De groei zit volledig bij de senioren. Bij de jeugd is er sprake 

van een lichte daling.  

De daling van het aantal seniorleden bij de  atletiekvereniging heeft mogelijk ook samenhang met 

een landelijke trend in deze sport. Bij de atletiekunie daalde het aantal leden in de periode 2015-

2020 met 12% en het aantal leden van de wandelbond met 30%. Hoewel het aantal actieve 

wandelaars in Nederland met circa 2.500.000 erg hoog is, is maar een beperkt deel van de 

wandelaars lid van een vereniging/bond.   

 

De honkbal- en de handboogsport kennen op landelijk niveau een laag aantal beoefenaars met 

respectievelijk 19.000 en 9.000 bondsleden in 2020. Binnen de honkbalsport is hiervan 26% jeugdlid 

en bij de handboogsport 11%. De kleine omvang van de honkbalvereniging en de handboogstichting 

zijn dus logisch. Het aantal jeugdleden sluit bij het honkbal ook aan bij de landelijke trend. De 

handboogstichting trekt verhoudingsgewijs een hoger percentage jeugdleden dan landelijk.  

 

Alles overwegende is de verwachting dat de hockeyvereniging het aantal leden op peil moet kunnen 

houden. Voor de atletiekvereniging is de prognose lastig. De vereniging heeft veel recreatieve loop- 

en wandelgroepen. De vraag is of de verschuiving van sportbeoefening buiten verenigingsverband 

zich hier nog verder doorzet. Dit heeft echter weinig effect op het gebruik van de 

atletiekaccommodatie. De handboog- en de honkbalsport zijn zoals aangegeven altijd kleine 

verenigingen wat betreft het ledenaantal. De aantallen kunnen hier op grond van specifieke 

omstandigheden wat fluctueren.   

  

Wensen verenigingen 

 

- De hockey- en atletiekvereniging zijn tevreden met hun accommodaties. De hockeyvereniging 

heeft wel wensen wat betreft het zaalhockey. Dit is toegelicht in hoofdstuk 3 

(binnensportaccommodaties).  

- In 2018 is door studenten van de Has hogeschool een onderzoek uitgevoerd naar de herinrichting 

rondom de ringbaan in Weert-Zuid. De atletiekvereniging heeft toen de wens geuit om in het 

gebied grenzend aan de ringbaan tussen het atletiekcomplex en de Bocholterweg een parkje 

met wandelpaden aan te leggen. Hier zouden dan in de winter wandeltrainingen kunnen 

plaatsvinden. Het onderzoek heeft nog niet geleid tot concrete planvorming; 

- De clubaccommodatie van de honkbalvereniging is sterk verouderd. Vernieuwing is financieel 

niet haalbaar. Dit is een aandachtspunt binnen het traject van de Open Club Boshoven.   

 

3.4.4. Ontwikkeling overig gebruik 

 

De genoemde verenigingen in de paragrafen 3.1. t/m 3.3 vormen de hoofdgebruikers van de 

buitensportaccommodaties. Zij kunnen hun activiteiten hier zelf inplannen. Gebruik door andere 

verenigingen en groepen wordt in overleg met de hoofdgebruikers ingepast. Op de meeste locaties 

is dit gebruik beperkt in omvang. Daarnaast is er gebruik door de scholen. Dat is toegelicht in deze 

paragraaf.  

 

Verenigingen en overige sportgroepen 

De atletiekbaan wordt structureel door twee andere verenigingen gebruikt: Triathlonvereniging 

Weert en Loopgroep De Grenslaupers (Stramproy). Ook is er een beperkte structurele vraag van 

particuliere voetbalscholen, buitenschoolse opvang en Punt Welzijn voor gebruik van diverse  

buitensportaccommodaties.  Punt Welzijn biedt hier na school en in vakanties sportactiviteiten aan 

voor de jeugd (veelal voor de leeftijdsgroep 6-12 jaar).  

 

Scholen  

Bij het voortgezet onderwijs is buiten sporten een verplicht onderdeel binnen het 

bewegingsonderwijs. De gemeente dient minimaal 8 weken ruimte aan te bieden op 

buitensportaccommodaties. Er is echter voor gekozen om hier flexibel mee om te gaan. Scholen 

kiezen zelf de mate waarin ze buiten sporten. In de regel is dit tot aan de herfstvakantie en na de 

meivakantie in geval van goed weer. Het voortgezet onderwijs maakt voor het buitenprogramma 
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gebruik van sportpark St. Louis (Philips van Horne), sportpark St. Theunis (Het College) en sportpark 

Vrouwenhof (Het Kwadrant).  

De gymlessen van de basisscholen vinden primair binnen plaats, maar zoals beschreven in hoofdstuk 

2 is hier ook een ontwikkeling van buiten sporten gaande. Omdat de meeste 

buitensportaccommodaties momenteel overdag maar beperkt worden gebruikt, is er voldoende 

capaciteit om dit in te vullen.  

 

Wensen 

 

Het voortgezet onderwijs wenst een verbetering van sportpark St. Louis. Dit park is sterk verouderd 

en er is weinig omkleedruimte beschikbaar.  

 

4. Ontwikkelingsrichtingen periode 2021-2030  
 

4.1. Inleiding 

 

Voor het sportaccommodatiebeleid 2021-2030 zijn we via ‘De Aftrap’ waarin voorlopige keuzes 

waren vastgelegd, via nader onderzoek en overleg met gebruikers nu aangekomen in ‘De Tweede 

Helft’. Hier bepalen we duidelijke ontwikkelingsrichtingen voor de accommodaties. Uiteraard zijn 

hierbij ook de algemene beleidsuitgangspunten van het sportaccommodatiebeleid (paragraaf 1.2) 

leidend geweest en is rekening gehouden met de bijdragen die via de sportaccommodaties kunnen 

worden geleverd aan de stad die Weert in 2030 wil zijn zoals uitgewerkt in de Strategische Visie 

‘Werken aan Weert 2030’.  Op basis van de bepaalde richtingen in ‘De Tweede Helft’ kunnen we 

verder op weg naar de ‘Finish’. Hier komen we door de ontwikkelingsrichtingen verder uit te werken, 

wat uiteindelijk moet leiden tot definitieve keuzes.  

 
Strategische Visie ‘Werken aan Weert 2030’    

In deze visie is omschreven welke stad Weert in 2030 wil zijn. Het eerste deel van deze 

omschrijving luidt: ‘Een thuishaven voor iedereen die een plek zoekt om prettig en gezond te 

wonen, werken en beleven, dichtbij of in de natuur. Met een centrumfunctie voor de omliggende 

gemeenten.’  

 

De sportaccommodaties kunnen hierbij een belangrijke rol vervullen: 

- Sportverenigingen bieden activiteiten die in trek zijn bij jeugd en volwassenen tot 45 jaar. Dit is 

in relatie tot de gewenste ontwikkeling van de stad Weert in 2030 een belangrijke doelgroep, 

wegens de noodzaak tot behoud van balans in de bevolkingsopbouw. Aantrekkelijke 

voorzieningen en activiteiten zijn in dit kader als middelen benoemd;  

- In het thema wonen, ontmoeten en beleven worden verenigingsactiviteiten tevens benoemd als 

een van de sterke punten van Weert omdat zij kunnen bijdragen aan het gewenste behoud en 

verdere vormgeving van de sociale samenhang. Niet alleen voorzieningen, maar ook de 

toekomstbestendigheid van verenigingen is van belang voor het borgen van een 

activiteitenaanbod;  

- Een deel van de sportaccommodaties in Weert heeft ook een regionale functie waardoor zij een 

rol vervullen in de centrumfunctie van  Weert; 

- De buitensportaccommodaties kunnen bijdragen aan de gewenste versterking van het groen in 

de woonomgevingen. Een goede verbinding met de woonomgeving is dan van belang. Sportpark 

St. Theunis is een goed voorbeeld van zo’n verbinding.    

 

De uitwerking van dit hoofdstuk ziet er als volgt uit:  

 

Paragraaf 4.2 Analyse hoofdstukken 2 en 3 

Paragraaf 4.3 Ontwikkelingsrichting binnensportaccommodaties 

Paragraaf 4.4 Ontwikkelingsrichting buitensportaccommodaties 

Paragraaf 4.5  Vervolgstappen 

Paragraaf 4.6 Financiële consequenties 
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4.2.  Analyse accommodatiebestand in relatie tot de ontwikkelingen 

 

4.2.1. Binnensportaccommodaties 

 

Accommodatiebestand 

 

Het accommodatiebestand voor de binnensport kent momenteel een tweedeling: jonge 

accommodaties gebouwd in de periode 2009 - 2018 en oudere accommodaties, gebouwd in de 

periode 1972-1990. Voor de laatste categorie is voor voortzetting van het gebruik gehele of 

gedeeltelijke renovatie (of nieuwbouw) nodig in de periode 2021 – 2030. Keuzes voor de toekomst 

van deze accommodaties maken daarom onderdeel uit van de uitwerking. Het gaat om de volgende 

accommodaties:   

 

- Sporthal Boshoven 

- Gymzaal Het Kwadrant 

- Sporthal Altweerterheide 

- Sporthal en – zaal Stramproy 

- Turnhal De Kazerne 

 

Op basis van de technische staat speelt de noodzaak tot vernieuwing voor sporthal Boshoven en de 

gymzaal Het Kwadrant al op korte termijn (1-5 jaar), voor de sporthal in Altweerterheide en de 

sporthal en sportzaal in Stramproy op een iets langere termijn (circa 10 jaar). Het gebruik van 

turnhal De Kazerne is gegarandeerd tot 2028. De huur kan hierna verlengd worden, maar huurder 

(gemeente) en verhuurder (Horne Quartier) hebben echter ook de mogelijkheid de huur te 

beëindigen. Ook de toekomst van deze voorziening dient daarom te worden betrokken in de analyse.   

 

Ontwikkelingen en wensen  
 
Op grond van de analyse van hoofdstuk 2, dienen de volgende ontwikkelingen en wensen te 
worden betrokken bij het uitwerken van de richtingen voor de binnensportaccommodaties: 
 
Kwantiteit accommodaties  
- In Weert zijn de accommodaties overdag volledig bezet door het onderwijs. Er is overdag maar 

in beperkte mate ruimte voor andere gebruikers. De vraag vanuit het onderwijs blijft naar 
verwachting voor de lange termijn stabiel. Een deel van het bewegingsonderwijs van de 
basisscholen is momenteel in accommodaties buiten Weert geplaatst;  

- De ontwikkeling naar deels buiten sporten door het basisonderwijs kan overdag wellicht wat 
extra ruimte opleveren, maar dit is nog onzeker. De scholen houden hun huidige gebruiksrecht 
wat betreft het gebruik van de binnensportaccommodaties; 

- Het voortgezet onderwijs is in aanvulling op de eigen zalen in principe passend geroosterd in 
sportcomplex Aan de Bron en sporthal St. Theunis. De druk op Aan de Bron is echter groot. In 
St. Theunis is wat ruimte ‘over’ maar het is heel lastig deze in te zetten voor andere 
doelgroepen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs werkt momenteel aan een 
huisvestingsplan. Hierdoor kan er een verschuiving optreden in het aantal leerlingen per 
locatie en dus een wijziging in de vraag naar het gebruik van specifieke accommodaties. Of dit 
aan de orde is en op welke termijn is pas inzichtelijk als het plan gereed is;  

- De behoefte van BAL om overdag meer te gaan trainen in het belang van behoud en verdere 
ontwikkeling van de topsport en de talentenopleiding is momenteel niet inpasbaar;  

- In de avond is het gebruik van de gymzalen (Weert) gedaald. Hier ligt geen 
capaciteitsprobleem;   

- Bij de sporthallen in Weert is dit anders. Het gebruik door de verenigingen is sinds 2014 niet 
significant gedaald. Door de ontwikkeling van de basketbalsport is ook de druk in het weekend 
verder toegenomen. Uitwijk naar de sporthal in Altweerterheide biedt enige uitkomst maar 

blijft voor verenigingen een knelpunt. Ook het inplannen van (sport)evenementen is moeilijk;  
- In Stramproy is de bezetting van de sporthal en de sportzaal sinds 2015 overdag gelijk 

gebleven. Er blijft sprake van een (logische) overcapaciteit op dit tijdstip. In de avond en 
weekenden is het gebruik door de verenigingen aanzienlijk gedaald. De bezetting van de 
sporthal is als laag te definiëren;  
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- Het gebruik van de sporthal in Altweerterheide is de laatste jaren verder gedaald en 
momenteel overdag (nihil) en ’s avonds en in het weekend erg laag. Alleen in de winter is de 

bezetting ’s avonds en in het weekend tijdelijk goed door de inpassing van het zaalhockey;    
- Veel verenigingen hebben de voorkeur om hun activiteiten zoveel als mogelijk te  clusteren in 

één accommodatie. Dit is niet voor alle gebruikers mogelijk. Soms is een spreiding over 

meerdere accommodaties nodig wegens de omvang van de gebruiksvraag. Ook wijzigingen in 

de vraag, bijvoorbeeld door fluctuaties in aantal leden of specifieke behoeften als 

trainingsomvang en –dagen, kunnen leiden tot een spreiding van de activiteiten;     

- Voor de turnverenigingen in Weert is behoud van een turnhal met minimaal een gelijke 
omvang als de huidige hal van belang om hun activiteiten te kunnen voortzetten.  

 
Kwaliteit accommodaties 
- De functionaliteit van sporthal Boshoven sluit niet meer voldoende aan bij de wensen van de 

basketbalsport (topsportbeoefening); 
- Bij sporthal St. Theunis blijft de tribune een knelpunt en is er een gebrek aan bergruimte; 
- Een aantal zaalsportverenigingen heeft behoefte om zichtbaarheid te geven aan hun 

activiteiten bij de accommodaties.  

   
Conclusie 

 

De noodzaak tot vernieuwing van een aantal accommodaties in de periode 2021-2030 biedt volop 

kansen om de knelpunten die er zijn in de aansluiting tussen vraag en aanbod te verbeteren. Bij de 

prognose voor het gebruik is de bevolkingsprognose een belangrijke factor. Op dit aspect is een 

doorkijk gemaakt naar 2040. In de afgelopen 15 jaar zijn veel accommodaties gesloten en heeft 

vernieuwing plaatsgevonden op andere locaties. De vernieuwing is gerealiseerd in de periode 2009 

t/m 2018. De keuzes die we maken voor de in 4.2.1. genoemde oudere accommodaties vormen een 

vervolg op dit traject, waarmee Weert klaar is voor de toekomst.    

 

Op grond van de ontwikkelingen in het gebruik kan worden geconcludeerd dat er nog maar in 

beperkte mate behoefte is aan het accommodatietype gymzaal. De binnensportaccommodaties in 

de dorpen vormen een duidelijk punt van aandacht. Het gebruik van de accommodaties is sterk 

gedaald en het is van belang om te beoordelen in welke mate dit aanbod behouden dient te blijven. 

In Weert (stad) is er behoefte aan extra ruimte. Dit speelt met name overdag (onderwijs en BAL) 

en in het weekend (BAL en evenementen). Dit aspect is betrokken bij het onderzoek naar de 

vernieuwing van sporthal Boshoven.    
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4.2.2. Buitensportaccommodaties 

 

Accommodatiebestand 

 
Bij de buitensportaccommodaties bestaat het gemeentelijke accommodatiebestand in hoofdzaak uit 
sportvelden. Clubgebouwen zijn grotendeels in eigendom van de verenigingen. Sportvelden kennen 

een andere levenscyclus dan gebouwen. Natuurgrasvelden hebben in principe een ‘oneindige 
levensduur’. Instandhouding van dit natuurproduct vergt wel jaarlijks groot onderhoud. Periodiek is 
ook een grondiger onderhoud nodig (veldrenovatie). De termijn en omvang van de werkzaamheden 
kan per locatie verschillen. Dit hangt samen met de specifieke situatie ter plaatse zoals de kwaliteit 
van de ondergrond (bijvoorbeeld de waterhuishouding). Voor de kunstgrasvelden is sprake van  
meer vaste cycli voor groot onderhoud/vervanging. De onderbouw van een kunstgrasveld gaat 
gemiddeld 30 jaar mee, de toplaag 10 jaar. Bij de kunstgras voetbalvelden is er sprake van harde 

termijnen voor vervanging van de toplagen. Overschrijding hiervan kan leiden tot afkeuring van de 
velden door de bond. Voor de periode 2021-2025 zijn voor het in stand houden van de huidige 
gemeentelijke buitensportaccommodaties een aantal veldrenovaties voorzien.  
 
Ontwikkelingen en wensen 
 

Op grond van de analyse van hoofdstuk 3, dienen de volgende ontwikkelingen en wensen te 

worden betrokken bij het uitwerken van de richtingen voor de buitensportaccommodaties: 
 
Kwantiteit accommodaties 
- De aantallen leden van de buitensportverenigingen die actief zijn in de ‘grote’ takken van sport 

(voetbal, tennis, hockey en atletiek) zijn sinds 2012 gedaald. De hockeyvereniging vormt 
hierop een uitzondering; 

- Bij de voetbal- en de tennissport heeft de daling van het aantal leden effect op het gebruik van 
de accommodaties. Bij de voetbalverenigingen maakt dat er door de versnippering (veel 
accommodaties) relatief veel velden nodig blijven. Tennisverenigingen kunnen makkelijker 
kiezen voor gebruik van minder velden en hierdoor kosten besparen, maar dat is geen 
passende oplossing voor de lange termijn;  

- Op basis van het uitgevoerde onderzoek naar de toekomst van de voetbalsport wordt 
geadviseerd te komen tot een clustering van accommodaties. De meeste verenigingen 

onderschrijven dit. Het inzetten van een vervolgtraject op basis van de resultaten en de visie 
van de verenigingen is van belang;  

- De tennisverenigingen willen stappen zetten op het gebied van samenwerking, maar een  

clustering van accommodaties is voor een aantal verenigingen te vroeg. Als gekeken wordt 
naar de overcapaciteit aan banen die de verenigingen samen hebben en de geschetste 
prognose, dan is een vermindering van het aantal accommodaties wel een logische stap;  

- Het gebruik van de honkbal- en handboogaccommodatie is relatief beperkt. Dit is inherent aan 

het aantal beoefenaars van deze sport;  
- De mogelijke ontwikkeling van meer buiten sporten door de scholen kan leiden tot een 

toename van de gebruiksvraag. Inpassing hiervan is geen knelpunt omdat het gebruik van de 
accommodaties overdag beperkt is. 

 
Kwaliteit accommodaties 

- Voor veel buitensportverenigingen is het moeilijk te investeren in onderhoud, vernieuwing en 
verduurzaming van de clubaccommodaties. De gemeente biedt uitsluitend de mogelijkheid tot 
een lening voor verduurzaming, maar de middelen zijn beperkt;   

- Bij het onderwijs speelt de nadrukkelijke wens voor een snelle vernieuwing van de 
sportfaciliteiten op sportpark St. Louis.  
 
 

Conclusie 
 
De sanering van overcapaciteit, clustering van voorzieningen en kwaliteitsverbetering loopt bij de 
buitensportaccommodaties achter op de stappen die hier al zijn gezet bij de binnensport. Oorzaak 
is feitelijk dat de tijd hiervoor niet eerder rijp was. Overcapaciteit is bij de buitensport minder 
zichtbaar en verenigingen neigen in eerste aanleg naar behoud van zelfstandigheid op alle fronten.  
 

De daling van het aantal leden bij het voetbal en het tennis vanaf 2012 heeft de levensvatbaarheid 
van de verenigingen echter verder onder druk gezet. De verenigingen staan er daarom nu voor open 
om op dit gebied stappen te gaan zetten. Hierop moet worden doorgepakt. Bij de 
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voetbalverenigingen ligt hier een regierol voor de gemeente vanuit het eigendom van de sportvelden 
en de hiermee gepaard gaan de lasten. De tennisaccommodaties zijn allemaal geprivatiseerd en 

daarom is in ‘De Aftrap’ gekozen voor het volgen vanaf de zijlijn. De vraag is of er vanuit 
maatschappelijk oogpunt een actievere rol van de gemeente gewenst is. Het grondeigendom van de 

gemeente kan hier ook een rol bij spelen.    
 

Bij de hockey- en atletiekvereniging zijn er geen knelpunten op het gebied van de levensvatbaarheid. 

De capaciteit van de accommodaties sluit aan bij de behoefte. De prognose voor de hockeyvereniging 

is dat zij op lange termijn de huidige 3 velden nodig heeft. Veel groei is niet aannemelijk.  

De atletiekaccommodatie wordt nog altijd goed gebruikt en heeft tevens een rol voor het onderwijs. 

De handboog- en honkbalaccommodatie kennen een relatief laag gebruik, wat inherent is aan het 

feit dat dit ‘kleine’ sporten zijn. Weert is voor de verenigingen niet groot genoeg om te komen tot 

een groter ledenbestand. Een breder gebruik van deze voorzieningen is een aandachtspunt.     

 

De periode 2021-2030 leent zich bij uitstek om bij de buitensportaccommodaties een inhaalslag te 
realiseren op het gebied van sanering van overcapaciteit en clustering, zodat clubs gezond blijven 
en aanbod geborgd blijft. Met de juiste stappen zal Weert ook hier in 2030 klaar zijn voor de 
toekomst.  

 

 
 

 
 
 
4.2.3. Gebruikstarieven 
 
De gemeente hanteert maatschappelijke (niet-kostendekkende) tarieven voor het gebruik van de 

sportaccommodaties.* Dit is gebruikelijk in Nederland omdat de voorzieningen voor de traditionele 
zaal- en veldsporten duur zijn. Niet-kostendekkende verhuur maakt dat een brede beoefening van 
deze sporten mogelijk is. Bij noodzaak tot bezuinigingen worden vaak de tarieven van de 
maatschappelijke accommodaties betrokken. Dit leidt periodiek tot bijstellingen van de huurtarieven 
van de sportaccommodaties, hoger dan de reguliere indexering. De  gemeente Weert heeft nog 
steeds geen hoge tarieven als een vergelijking wordt gemaakt op landelijk niveau. Bij de laatste 
tariefverhoging in 2017 is de keuze gemaakt om aansluiting te zoeken bij de gemiddelde tarieven 

van gemeentelijke sportaccommodaties in de regio. Bij de gesprekken met de gebruikers werd een 
eventuele verdere tariefverhoging veel genoemd als een punt van zorg. Een risico op uitval van 

gebruik bij tariefstijging dient te worden betrokken bij toekomstige keuzes op dit gebied.     
 
*Uitzondering hierop vormen de verhuur van kleedaccommodaties bij de buitensportverenigingen en de 
veldverlichting. Hier is sprake van kostendekkende verhuur.  
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4.3. Ontwikkelingsrichtingen binnensportaccommodaties 

 

A. Sporthal Boshoven 

 

Sporthal Boshoven dateert uit 1982. Sindsdien heeft regulier groot onderhoud plaatsgevonden, maar 

geen algehele renovatie. Sporthal Boshoven wordt zeer intensief gebruikt en vervult een essentiële 

functie voor het topbasketbal dat al bijna 40 jaar plaatsvindt in Weert. De ligging van de hal is 

gunstig: centraal gelegen in Weert,  onderdeel van een groot sportcluster en goed bereikbaar. In de 

nota ‘De Aftrap’ is behoud van een sporthal op de locatie sportpark Boshoven daarom als gewenst 

beoordeeld en op grond hiervan heeft de raad middelen beschikbaar gesteld om te onderzoeken wat 

de beste optie is: renovatie of nieuwbouw. Hierbij diende ook te worden gekeken naar de gewenste 

capaciteit van de hal en de specifieke behoeften vanuit het topbasketbal, deels gerelateerd aan de 

hogere eisen die vanuit de bond worden gesteld aan het spelen van topbasketbal.  

Scenario’s  

 

In het onderzoek zijn 3 scenario’s uitgewerkt: renovatie, renovatie met uitbreiding en nieuwbouw. 

Bij de laatste 2 scenario’s is ook een optie met turnhal uitgewerkt.   

Scenario 0: renovatie 

Bij scenario 0 wordt de huidige hal gerenoveerd. Er wordt een extra scheidingswand geplaatst in de 

hal, zodat hier net als in de sporthallen Aan de Bron en St. Theunis een driedeling kan worden 

gemaakt. Het aantal kleedlokalen wordt uitgebreid van 4 naar 6 (2 per zaaldeel) en er wordt extra 

bergruimte gecreëerd. Ook wordt er kantoorruimte en ruimte voor krachttraining en fysiotherapie 

ingepast.  

Scenario 1: renovatie met uitbreiding 

Bij scenario 1 wordt scenario 0 uitgebreid met de aanbouw van een sportzaal die scheidbaar is in 2 

‘gymzalen’. De sportzaal krijgt 4 kleedlokalen en 2 bergruimtes. De maatvoering van de sportzaal 

wordt zodanig aangepast dat deze ook geschikt is voor het spelen van basketbalwedstrijden.* Dit 

zal leiden tot een iets grotere maatvoering dan de standaardmaat van een sportzaal (28 x 22 meter). 

Momenteel is gecalculeerd met een maat van 32 x 22 meter. Mogelijk is nog een kleine vergroting 

in de breedte nodig om ook een uitschuifbare tribune te kunnen inpassen.     
 

*uitgezonderd heren eredivisie 

 

Scenario 2: renovatie met uitbreiding inclusief turnhal 

Dit scenario is gelijk aan scenario 1, maar dan met ook een uitbreiding met een turnhal van 1.000 

m2 met 2 kleedlokalen.  

 

Scenario 3: nieuwbouw 

Dit scenario voorziet in de bouw van een nieuwe sporthal. Omdat er dan geen rekening hoeft te 

worden gehouden met de bestaande hal, is hier in plaats van een sporthal en een sportzaal gekozen 

voor alleen een sporthal. De sporthal heeft wel een grotere maatvoering, waardoor een vierdeling 

kan worden gemaakt in plaats van een driedeling. Verder wordt conform scenario’s 0 en 1 in deze 

variant uiteraard ook voorzien in voldoende bergruimte, kantoorruimte en ruimte voor krachttraining 

en fysiotherapie.  

 

Scenario 4: nieuwbouw inclusief turnhal 

Scenario 4 is gelijk aan scenario 3, maar dan wordt naast een sporthal ook een turnhal van 1.000 

m2 met 2 kleedlokalen gerealiseerd.  

 

Bij een keuze voor scenario 0 en 1 kan worden onderzocht of de leegstand van de huidige 

businessclub kan worden opgeheven door de ruimte een nieuwe functie te geven die aansluit bij de 

voorziene toevoeging van functies. Voorwaarde is dat hiervoor overeenstemming wordt bereikt met 

de huidige erfpachter.  
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Weging van de scenario’s  

 

Voor het maken van een afweging spelen de capaciteit (omvang zaalruimte) en functionaliteit 

(gebruiksmogelijkheden en voorzieningenniveau) van de nieuwe accommodatie een belangrijke rol. 

Het te kiezen scenario moet aansluiten bij de behoeften van de gebruikers.  Het financiële aspect is 

echter ook van belang. De gemeente moet uiteindelijk bepalen of de gebruiksbehoefte in goede 

verhouding staat tot de kosten die moeten worden gemaakt. Tot slot speelt ook het effect op de 

indeling van het sportpark een rol, het ruimtelijke aspect. Onderstaand zijn deze aspecten voor de 

diverse scenario’s uitgewerkt.   

 

Financieel 

In onderstaande tabel zijn de geraamde investeringskosten (inclusief BTW) en jaarlasten van de 

scenario’s weergegeven. De kapitaallasten van de investeringen zijn opgenomen in de jaarlijkse 

lasten op basis van 50 jaar (nieuwbouw) en 25 jaar (renovatie). Bij scenario 1 en 2 kan tevens 

worden gekozen voor een afschrijving van de gehele investering over 50 jaar in plaats van deels 25 

jaar en deels 50 jaar. Dit leidt tot een lagere jaarlast. Dit is weergegeven in de kolom ‘Jaarlijkse 

lasten 2’.  

 

Scenario Investeringskosten Jaarlijkse lasten 1 Jaarlijkse lasten 2 

0  €               4.223.500   €                  411.000    

1  €               6.899.500   €                  454.000   €                  385.000  

2  €             10.318.500   €                  627.000   €                  555.000  

3  €             11.535.500   €                  491.000    

4  €             14.866.500   €                  652.000    
*  in de jaarlasten zijn ook de kosten van het grootonderhoud meegenomen. Het is een indicatieve financiële opzet en op 

sommige nog niet volledig.  

 

- Scenario 0 heeft de laagste jaarlijkse kosten, wat logisch is. Hier wordt immers geen uitbreiding 

van capaciteit aan sportruimte gerealiseerd;  

- Het verschil in de lasten tussen scenario 0 en 1 is € 43.000,-. Dit is relatief laag in relatie tot de 

grote uitbreiding van de zaalruimte die hier wordt gerealiseerd. Bij afschrijving volgens optie 2 

dalen de jaarlasten van scenario 1 met € 69.000,- en zijn de jaarlasten € 26.000,- lager dan bij 

scenario 0;  

- Als we de scenario’s renovatie met uitbreiding ( 1 en 2) vergelijken met de scenario’s nieuwbouw 

(3 en 4), dan is renovatie met uitbreiding in financieel opzicht gunstiger. Bij de optie zonder 

turnhal (scenario’s 1 en 3) is het verschil € 37.000,-. Bij afschrijving volgens optie 2 neemt dit 

verschil toe naar € 106.000,-. Bij de optie met turnhal (2 en 4) is het verschil € 25.000,-. Als 

hier wordt gekozen voor afschrijving volgens optie 2 dan neemt dit  toe naar € 97.000,-;   

 

Ruimtelijk 

Voor sportpark Boshoven is in het kader van het traject ‘Open Club Boshoven’ een nieuw ontwerp 

gemaakt voor de openbare ruimte van het park en de voetbalvelden. De keuze voor de vernieuwing 

van sporthal Boshoven is hierop van invloed:  

- Scenario 0 heeft geen invloed op het ontwerp van de Open Club. De sporthal blijft op de huidige 

locatie. Het aantal m2 uitbreiding ten opzichte van de huidige hal is beperkt;  

- Bij scenario 1 wordt een sportzaal aangebouwd aan de voorzijde van de huidige sporthal. Het 

onbebouwde gebied tussen de sporthal en tegenoverliggende accommodaties van de tennis- en 

postduivenvereniging wordt hierdoor smaller. In dit gebied zijn nu parkeerplaatsen en een 

groene zone voorzien. Het ontwerp van de Open Club moet hierop worden aangepast. Er resteert 

minder ruimte voor groen;      

- Bij scenario 2 wordt ook nog een turnhal aangebouwd tussen de kleedlokalen van de huidige 

sporthal en de toegangsweg. In het ontwerp van de ‘Open Club’ is dit nu een groenstrook;  

- Bij de nieuwbouwscenario’s (3 en 4) voorziet het onderzoek in realisatie op een andere locatie 

op het park. De scenario’s 0, 1 en 2 kunnen gefaseerd worden uitgevoerd, waardoor het gebruik 

van de hal maar beperkte periode(s) niet mogelijk is. Bij uitvoering van scenario 3 of 4 op de 

locatie van de huidige hal, dient de huidige hal eerst te worden gesloopt. Er is dan voor een   

periode van minimaal 1,5 jaar geen sporthal beschikbaar is. Er is geen alternatief voor de huidige 
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gebruikers van de sporthal. Het realiseren van een tijdelijke voorziening op een andere locatie 

is erg duur en wordt daarom niet als realistisch beoordeeld. Daarom is bij nieuwbouw gekozen 

voor een nieuwe locatie. Er zijn twee opties benoemd: het huidige parkeerterrein aan de 

voorzijde van de sporthal en het eerste voetbalveld gezien vanaf de entree van het park. In 

beide gevallen is de impact op het ontwerp van de Open Club groot. Voor het voetbal zal er dan 

sprake zijn van een reductie van de veldcapaciteit.     

 

Capaciteit en functionaliteit 

- Scenario 0 komt maar in beperkte mate tegemoet aan de knelpunten die er zijn. De faciliteiten 

voor de topsport worden wel verbeterd, maar er kan maar in beperkte mate invulling worden 

gegeven aan de extra uren die BAL wenst. Door de extra scheidingswand overdag, komen er 3 

scheidbare zaaldelen in plaats van 2. Het huidige aantal uren voor het onderwijs kan dan overdag 

worden geplaatst in 2/3 deel van de hal. Hierdoor kan aan BAL overdag 1 zaal aan 

trainingsruimte worden geboden. Dit sluit echter praktisch gezien niet aan bij de behoefte van 

BAL (met meerdere teams gelijktijdig trainen). Buiten schooltijd is er in capaciteit geen verschil 

met de huidige situatie. In de avonduren en de weekenden blijven de huidige knelpunten 

bestaan. Er is onvoldoende ruimte om de activiteiten van badmintonvereniging BC Weert ’67 en 

BAL hier volledig en passend te combineren; 

- Bij scenario 1 ontstaat er door de aanbouw van de sportzaal veel extra capaciteit. De sportzaal 

(deelbaar in 2 gymzalen) biedt overdag aan de scholen dezelfde capaciteit als nu de hele 

sporthal. De sporthal kan dan overdag worden gebruikt om invulling te geven aan de behoefte 

van trainingsuren overdag van BAL. Ook kan het aantal uren voor het bewegingsonderwijs van 

de scholen op deze locatie worden vergroot. De centrale ligging maakt de hal voor veel scholen 

goed inzetbaar. OBS De Graswinkel kan dan weer in Weert worden geplaatst (nu in Stramproy), 

wat veel scheelt in reistijd. Ook Brede School Moesel kan volledig worden geplaatst in sporthal 

Boshoven en er is ruimte voor het plaatsen van uren van de nieuwe Vrije School. Het vertrek 

van Brede School Moesel uit sporthal St. Theunis, maakt hier extra uren vrij, wat goed zou 

aansluiten bij de verwachte uitbreiding van het aantal leerlingen van het voortgezet onderwijs 

op deze locatie. De extra scheidingswand in de hal biedt veel flexibiliteit waardoor kan worden 

gezocht naar een optimale combinatie van de activiteiten van BAL en het onderwijs. In de 

avonduren en het weekend bestaat er bij dit scenario voldoende ruimte voor zowel het gebruik 

van BAL als van badmintonvereniging BC Weert ’67. De sportzaal is geschikt voor trainingen en 

wedstrijden van BAL. Hiermee is een passende combinatie van alle activiteiten haalbaar;  

- Bij scenario 3 is uitgegaan van een sporthal in een grotere maatvoering (4 zaaldelen). Dit is een 

logischer keuze bij nieuwbouw. In dit scenario is de trainingscapaciteit voor de verenigingen in 

de avonduren gelijk. Scenario 1 biedt echter overdag meer ruimte (5 zalen bij combinatie 

onderwijs en basketbal) en is ook gunstiger in de weekenden. Het vierde zaaldeel in de sporthal 

kan, in tegenstelling tot de sportzaal in scenario 1 niet worden ingezet voor de wedstrijden van 

de RTC-teams. Uiteraard kan bij de nieuwbouwvariant ook worden gekozen voor de combinatie 

van een sporthal en een sportzaal. De investeringskosten zullen hierdoor echter niet lager 

uitvallen. Het aantal m2 sportruimte is in beide varianten nagenoeg gelijk; 

- Scenario 2 en 4 zijn de scenario’s met een turnhal. Voor een inhoudelijke toelichting hierop 

wordt verwezen naar punt B.  

 

Overname hal door BAL 

BAL heeft de gemeente gevraagd of het een optie is om de huidig hal over te nemen van de 

gemeente. Zij zou hier dan al haar activiteiten clusteren, waarbij er in principe geen ruimte is voor 

andere gebruikers. Deze optie is in het onderzoek meegenomen, maar wordt om de volgende 

redenen niet geadviseerd: 

- De locatie van sporthal Boshoven is voor de gemeente een te belangrijke locatie om een 

multifunctionele binnensportaccommodatie te behouden; 

- De andere twee sporthallen in Weert zijn al goed bezet. De gemeente zal dus voor de scholen 

en de badmintonvereniging een andere oplossing moeten zoeken. Dit dient een sporthal te zijn. 

Anders kan de badmintonvereniging niet goed worden geplaatst. De gemeente houdt dan 3 

sporthallen, maar door het wegvallen van het gebruik van BAL hierin (eigen hal) is dit voor 

Weert eigenlijk teveel. Uiteraard is er overdag voldoende vulling van het onderwijs, maar in de 

avonduren en de weekenden ontstaat er dan overcapaciteit. De kosten van het gemeentelijke 

accommodatiebestand nemen dan onevenredig toe;   
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- Bij overname van de hal door BAL is er ook noodzaak tot renovatie. Dit zal leiden tot hoge lasten 

voor BAL. Een bijdrage van de gemeente zal hierbij gewenst zijn, wat de kosten voor de 

gemeente verder verhoogt; 

- Een tweede sporthal realiseren op sportpark Boshoven is ook ruimtelijk gezien niet gewenst. Het 

gaat ten koste van de andere functies op het sportpark; 

- Bij scenario 1 is BAL dagelijks van de ochtend tot de avond aanwezig in de accommodatie. De 

onderzoeken ziet hierin kansen om de opties voor een taak in het beheer te onderzoeken. 

 

Visie van BAL en BC Weert ‘67 

Hoewel de optie van overname van de hal voor BAL nog steeds een geschikte optie is, onderschrijft 

zij een keuze voor scenario 1. Een voorkeur voor overname van de hal hangt samen met de volledige 

eigen zeggenschap op alle fronten. Het brengt echter ook extra lasten met zich mee. Goede 

afspraken over openstelling van de hal en de exploitatie van de horeca, ook in relatie tot andere 

gebruikers zijn voor BAL van belang. BAL ziet ook meerwaarde in een taak in het beheer. Deze 

aspecten zijn van belang bij de verdere uitwerking.     

 

BC Weert ’67 onderschrijft dat scenario 1 een goede keuze is. Echter hebben zij nog een andere 

visie uitgewerkt. Hun visie is om de huidige sporthal te renoveren met daarnaast een 2e volwaardige 

topsporthal te realiseren. Hiermee worden er 6 zaaldelen gerealiseerd ten opzichte van 5 zaaldelen 

in scenario 1. Dit lijkt op overcapaciteit maar BC Weert ’67 is van mening dat dit de puzzel van 

inplannen nu, maar ook in de nabije toekomst, een stuk makkelijker maakt. Zij vinden dan ook dat 

dit scenario verdere aandacht en uitwerking verdient.  

 

Het is voor beide verenigingen van belang dat er snel stappen kunnen worden gezet. 

 

Conclusie 

 

Alles overwegende geniet scenario 1 (eventueel uit te breiden naar scenario 2) de voorkeur. Scenario 

0 is vanuit financieel oogpunt het gunstigste, maar dit biedt geen oplossing voor de huidige 

knelpunten. De scenario’s 3 en 4 zijn duurder en hebben vanuit ruimtelijke oogpunt veel nadelen. 

Voorgesteld wordt beide nieuwbouwscenario’s (3 en 4) te laten vervallen als optie.    

 

In scenario 1 kan het badminton en het basketbal volledig worden ingepast in sporthal Boshoven. 

Er blijft alleen enige flexibiliteit nodig bij het spelen van doordeweekse topsportwedstrijden door 

BAL. Op deze avonden kan de badmintonvereniging niet trainen. De roosters zijn echter tijdig bekend 

en de verenigingen kunnen hier in overleg afspraken over maken (ruilen van een trainingsavond).   

 

De voorkeur voor scenario 1 boven scenario 0 hangt samen met de ontwikkeling van het 

topbasketbal. In het huidige topsportbeleid is ondersteuning van het topbasketbal een keuze, 

waarvan het geschikt maken/houden van de accommodaties een onderdeel is. BAL heeft 

aangegeven dat zonder uitbreiding van trainingscapaciteit in Weert behoud van topsport basketbal 

in gevaar komt. De combinatie van breedtesport, talentontwikkeling en topsport en groei hierin is 

voor BAL van essentieel belang om topsport te behouden in Weert. Het topsportbeleid moet nog 

worden geactualiseerd en kan daarom nu niet in relatie worden gebracht met deze ontwikkeling.  

Het voortbestaan van het topbasketbal op lange termijn is echter geen voorwaarde om te kiezen 

voor scenario 1 boven scenario 0. Los van de huidige behoefte vanuit het topbasketbal biedt het 

realiseren van een grote binnensportaccommodatie op deze locatie meerwaarde voor de lange 

termijn. De accommodatie is onderdeel van een groot en centraal gelegen voorzieningencluster voor 

de sport in Weert. Goed bereikbaar voor verenigingen, sportgroepen, scholen uit Weert en bezoekers 

van buiten Weert. Ook sluit de ligging goed aan op de woonomgevingen, maar is er voldoende 

afstand om overlast te voorkomen. Door de omvang en inrichting is de accommodatie (scenario 1) 

inzetbaar voor vele vormen van sport: bewegingsonderwijs voor de scholen op alle niveaus, 

zaalsport op zowel prestatief als recreatief niveau en (sport)evenementen, waarbij de combinatie 

van de sport zaal en de sporthal (met eventueel de turnhal) veel meerwaarde oplevert.          

 

De uitbreiding van sporthal Boshoven dient ook in samenhang te worden gezien met het sluiten van 

sporthal Altweerterheide. Deze hal wordt nu gebruikt voor het oplossen van knelpunten van gebrek 

aan capaciteit in Weert, maar het is door de beperktere functionaliteit en de ligging geen optimale  

oplossing voor de lange termijn. In 2014 waren er diverse argumenten om nog te kiezen voor behoud 
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van de hal in Altweerterheide boven het realiseren van extra capaciteit in Weert. De ontwikkelingen 

in de afgelopen jaren en de noodzaak om sporthal Boshoven te renoveren, maken dat deze stap nu 

wel duidelijk de voorkeur heeft. Zie hiervoor ook de toelichting bij punt D.    

 

Scenario 1 kan in overleg met de betrokken partijen nader inhoudelijk worden getoetst. Hierbij 

kunnen ook de eventuele risico’s in beeld worden gebracht, zodat deze kunnen worden betrokken 

bij de definitieve keuze.  

 

 

B. Turnhal 

 

Na het in 2017 uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van een turnhal is gekozen 

voor het omvormen van de sporthal op het terrein van de voormalige Van Horne Kazerne naar een 

turnhal. Dit was toen de beste keuze 

wegens de leegstand van de 

sporthal. Voor een langere termijn is 

behoud van de turnhal op deze 

locatie mogelijk niet de beste optie. 

Het terrein wordt verder ontwikkeld. 

Behoud van de turnhal kan een 

belemmering zijn in de 

planontwikkeling. Tevens zal voor 

behoud voor een langere termijn 

dan de overeengekomen minimale 

huurtermijn van 10 jaar (tot 2028) 

ook moeten worden geïnvesteerd in 

de voorziening (renovatie). Er is 

immers sprake van een oudere hal 

(bouwjaar circa 1990).  

 

In de ‘Aftrap’ is aangegeven dat bij een keuze voor een andere accommodatie na 2028 een locatie 

de voorkeur heeft waarbij sprake is van een clustering met andere sportvoorzieningen. Ook is 

benoemd dat potentiële huisvesting van de turnsport dient te worden betrokken bij ontwikkelingen 

van/op sportlocaties. Daarom is deze optie meegenomen in het onderzoek naar de toekomst van 

sporthal Boshoven. 

 

In 2017 is al een studie gedaan naar passende locaties. Dit resulteerde, naast de gekozen locatie op 

het terrein van de voormalige van Horne Kazerne,  in de volgende locaties:  

- Nieuwbouw aan sporthal Boshoven 

- Nieuwbouw aan sporthal St. Theunis 

- Nieuwbouw op sportpark St. Louis 

 

Deze  locaties zijn in het kader van deze integrale beleidsnota opnieuw beoordeeld. Op basis hiervan 

is de conclusie dat bij een keuze/noodzaak tot verplaatsing vanaf 2028 aanbouw aan sporthal 

Boshoven de voorkeur geniet boven de andere opties: 

- De turnhal wordt dan onderdeel van de grootste en meest centrale sportvoorziening in Weert: 

sportpark Boshoven. De bereikbaarheid voor gebruikers van buiten Weert is goed. Tevens kan 

hier een optimale synergie worden gerealiseerd met de sporthal. De extra voorzieningen die 

scenario 1 biedt, bieden ook gebruiksmogelijkheden voor de turnsport. Tevens heeft Jan van 

Weert heeft voor een deel van de activiteiten een ‘gewone’ gymzaal/sportzaal nodig, welke hier 

voorhanden is. De sporthal is ook geschikt voor de organisatie van grotere turnwedstrijden 

(zoals een Limburgs, Zuid-Nederlands of Nationaal Kampioenschap). De combinatie met de 

turnhal en de sporthal en - zaal biedt bij dergelijke sportevenementen grote meerwaarde;  

- Op de locatie sportpark St. Louis is er geen directe clustering met een binnensportaccommodatie 

mogelijk. De sporthal blijft dan net als nu een solitaire voorziening; 

- Bij nieuwbouw aan sporthal St. Theunis is er wel weer sprake van een gebouwelijke clustering.  

Deze hal is echter de meest eenvoudige hal zonder extra faciliteiten, zodat er geen sprake is 

van de synergie die op Boshoven kan worden gerealiseerd.  

 



43 
 

In het onderzoek naar de vernieuwing van sporthal Boshoven is voor de turnhal uitgegaan van een 

hal met een oppervlakte van 1.000 m2. Dit is iets kleiner dan de capaciteit van de huidige hal die 

1.056 m2 (24 x 44 meter). De oppervlakte van de huidige hal is ‘ontstaan’ door de mogelijkheid om 

een bestaande sporthal te gebruiken. Het adviesbureau geeft aan dat dit een ruime maat is voor 

een turnhal en adviseert daarom bij nieuwbouw uit te gaan van maximaal 1.000 m2. De aanbouw 

van de turnhal is voorzien aan de zijde van de bestaande kleedlokalen van de sporthal. De hal kan 

hier een maximale breedte krijgen van 22 meter. Anders komt deze te dicht tegen de toegangsweg 

aan te liggen.   

 

De turnvereniging in Nederweert heeft de gemeente Nederweert ook gevraagd om een 

turnvoorziening te realiseren in Nederweert op het terrein van sportcomplex De Bengele. De 

turnvereniging in Nederweert is kleiner. Hier ligt een kans om te komen tot een samenwerking. Ook 

De Bengele is een goed bereikbare locatie.  

 

Visie turnverenigingen 

Turnverenigingen Jan van Weert en Tensor Turnen willen graag een turnvoorziening behouden. Ze 

ervaren nu soms krapte in de planning en geven aan dat behoud van de huidige omvang voor hen 

belangrijk is. De locatie Boshoven wordt door beide verenigingen omarmt alsmede een 

samenwerking met de vereniging in Nederweert. Bij een eventuele samenwerking tussen de 

gemeenten Weert en Nederweert in de realisatie van een nieuwe turnvoorziening opteren zij wel 

nadrukkelijk voor de locatie Boshoven. Weert is een groot voedingsgebied voor de turnsport en zij 

vinden een huisvesting in Weert daarom meer passend. Tensor Turnen heeft aangegeven dat gezien 

de sportieve ambities van de turnsport meerwaarde te zien in een huisvesting gekoppeld aan de 

huisvesting van BAL.  

 

Conclusie 

 

Om een goede toekomst voor de turnsport te borgen is het van belang dat er ruim voor 2028 een 

keuze wordt gemaakt voor de huisvesting vanaf 2028. Tijdige duidelijkheid voor alle betrokken 

partijen bij de huidige hal (Gemeente, Horne Quartier en de turnverenigingen) is van belang. 

Verplaatsing van de hal biedt kansen op aansluiting van de hal bij andere sportfaciliteiten. In Weert 

heeft dit de meeste meerwaarde op sportpark Boshoven. Gezien de behoefte aan een voorziening in 

Nederweert is afstemming met de gemeente Nederweert van belang, zodat kan worden bepaald of 

een samenwerking mogelijk is en op welke wijze.    

 

 

C. Gymzaal in Het Kwadrant 

 

Zoals aangegeven in hoofdstuk 2 werkt Stichting LVO aan een nieuw huisvestingsplan, waarin wordt 

uitgewerkt hoe de ontstane overcapaciteit in de onderwijsgebouwen kan worden gereduceerd. De 

gymzaal ligt in het oude bouwdeel (1972) van de schoollocatie Het Kwadrant en wordt momenteel 

nog volledig (30 uur per week) ingezet voor het bewegingsonderwijs. Renovatie van de gymzaal is 

nodig, maar vooralsnog uitgesteld wegens onzekerheid over de termijn waarop gebruik van de 

schoollocatie in stand blijft.  

 

Het huisvestingsplan is naar verwachting rond 1 september 2021 gereed, maar zal dan nog een 

interne procedure van besluitvorming moeten doorlopen. Gezien de leeftijd van het hoofdgebouw 

van de schoollocatie Het Kwadrant (1972) is afstoting van deze locatie door LVO een denkbare 

keuze. In dat geval valt ook gebruik van de gymzaal weg. Het gevolg hiervan voor het plaatsen van 

het bewegingsonderwijs hangt samen met het aantal leerlingen per schoollocatie. In sporthal St. 

Theunis (bij schoollocatie Het College) is nog ruimte om extra uren bewegingsonderwijs van het 

voortgezet onderwijs te plaatsen. In sporthal Aan de Bron niet.  

 

Conclusie 

 

Pas als het huisvestingsplan gereed is kan worden beoordeeld wat het effect hiervan is op het gebruik 

van  de sportaccommodaties door Stichting LVO. Als dit leidt tot knelpunten moet er  in overleg  

worden gezocht naar een passende oplossing.   
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D. Sporthal Altweerterheide 

 

In 2014 is het handhaven van de hal kritisch beoordeeld en afgezet tegen bijbouwen van extra 
capaciteit in Weert. Uiteindelijk is gekozen voor behoud van de sporthal in Altweerterheide op grond 
van onder andere de volgende overwegingen: de nog goede staat van de hal, de verwevenheid van 
de hal met de voetbalaccommodatie (kantine en kleedlokalen) en hoge investeringskosten om de 
capaciteit in Weert uit te breiden. Ook werd nog potentie gezien in het verbeteren van de capaciteit 
overdag door het plaatsen van scholen en sportgroepen. In het integrale voorzieningenplan voor 
Altweerterheide is in 2017 aanvullend de mogelijkheid om de sporthal in te zetten voor ‘grote dorpse 

activiteiten’ nog aanvullend benoemd als voordeel. Bouwen van een kleinere zaal in Weert ter 
vervanging is in 2014 wel als optie benoemd, maar hier is toen, los van de genoemde 
investeringskosten, vanaf gezien omdat het dan moeilijk zou zijn het zaalvoetbal goed te plaatsen. 
Ook was er geen duidelijk beeld van een passende locatie/uitvoering. Een verdere versnippering van 
het gebruik van de zaalsportverenigingen over nog een extra locatie werd niet als gewenst 
beoordeeld.  
 

De ontwikkelingen vanaf 2015 vragen om een nieuwe afweging:  
- Het gebruik van de sporthal is verder gedaald en blijft in zeer beperkte mate gerelateerd aan 

het dorp. De sporthal wordt ook nauwelijks ingezet voor ‘grote dorpse activiteiten’;  

- Behoudens het zaalvoetbal dat hier van oudsher is gehuisvest, lopen verenigingen uit Weert nog 
steeds niet warm voor gebruik van de sporthal. De slechte bereikbaarheid van de hal voor de 
jeugd (veiligheid) vormt hierbij het belangrijkste knelpunt; 

- Daarnaast blijft het ontbreken van de mogelijkheid een tweedeling in de hal te realiseren een 
belemmering. Hierdoor kan er geen passende inzet worden gerealiseerd voor het basisonderwijs 
uit Weert. De hal kan hierop ook niet makkelijk worden aangepast;  

- De behoefte aan extra zaalcapaciteit in Weert bestaat nog steeds en is sinds 2015 nog verder 
toegenomen; 

- Door de daling van het gebruik van de sporthal in Stramproy, is het nu wel mogelijk het 
zaalvoetbal te verplaatsen. Tevens heeft het onderzoek naar de vernieuwing van sporthal 

Boshoven uitgewezen dat de uitbreiding van de capaciteit hier op passende wijze kan worden 
gekoppeld, waarmee het knelpunt ‘versnippering’ ook niet meer aan de orde is;   

- De verwevenheid van de sporthal en het veldvoetbal is in principe oplosbaar. De kleedlokalen 

staan los van de hal en de kantine er tegenaan. Bij sloop van de hal leidt behoud van deze 

voorzieningen wel tot bouwkundige kosten. Zoals beschreven in hoofdstuk 3 is het aantal leden 

van de voetbalverenigingen in de dorpen sinds 2012 sterk gedaald. In 2012 had SV 

Altweerterheide 159 leden, waarvan 62 jeugdleden. In 2021 zijn dit nog 79 leden, waarvan 20 

jeugdleden. In het aparte onderzoek naar de toekomst van de voetbalsport wordt daarom niet 

geopteerd voor behoud van de huidige voetbalaccommodatie in Altweerterheide. Dit wordt 

toegelicht in paragraaf 4.4.  

 

Voor hockeyvereniging HV Weert heeft het plaatsen van een opblaashal in de winterperiode op de 

‘eigen’ buitenaccommodatie de voorkeur boven het huidige gebruik van de sporthal in 

Altweerterheide.  Zij heeft ook aangegeven overname van (de exploitatie van) de sporthal, zo 

mogelijk samen met andere partijen, als alternatief te willen onderzoeken.    

 

Conclusie 

 

Het nadere onderzoek na ‘De Aftrap’ bevestigt dat de in deze nota benoemde voorgestelde 
voorlopige keuze om de hal te sluiten de beste optie is. Dit wordt daarom als richting voorgesteld. 
Bepaald dient te worden binnen welke termijn dit kan worden geeffectueerd. Dit vergt nader overleg 
met de betrokken partijen. Hierbij dient een relatie te worden gelegd met het in 2017 gelopen traject 
van het voorzieningenplan en het op grond van deze nota voorgestelde traject voor de vernieuwing 

van sporthal Boshoven. Het onderzoeken van de optie om de exploitatie van de hal over te nemen 
door de hockeyvereniging en eventueel andere partijen kan hierbij worden betrokken.    
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E. Sporthal en sportzaal Stramproy 

 

De bezetting van de sporthal- en de sportzaal is in de afgelopen jaren duidelijk gedaald. Het uit 
gebruik nemen van één van deze (gekoppelde) accommodaties is echter niet mogelijk. De 
functionaliteit van de sporthal is te beperkt om alle activiteiten goed in te passen. De capaciteit van 
alleen de sportzaal is hiervoor niet toereikend. De technisch staat van de accommodaties is goed. 
Waar nodig heeft tussentijdse vernieuwing plaatsgevonden. Een algehele vernieuwing hoeft pas rond 
2030 plaats te vinden. Hierbij kunnen vraag en aanbod weer in balans worden gebracht.    
 

Een eerste oriënterend overleg heeft plaatsgevonden met de vaste gebruikers van de sporthal- en 

zaal, de voetbalvereniging, de handboog- en beugelvereniging. Het kindervakantiewerk is ook 

aangesloten omdat zij graag wil aanhaken bij de sportvoorzieningen.  Uit het overleg  is als 

belangrijkste punt naar voren gekomen dat de verenigingen de huidige combinatie van de 

binnensport- en de voetbalaccommodatie graag willen behouden. Gezien het gedaalde aantallen 

leden en vrijwilligers willen zij meer gaan samenwerken om een goed aanbod te kunnen behouden 

voor Stramproy. Behoud van een clustering van de sportaccommodaties is voor de 

sportverenigingen van belang, waarbij zij aangeven dat bij vernieuwing moet worden ingezet op een 

verdergaande integratie van de voorzieningen. Concreet is hierbij het realiseren van één kantine 

voor de binnen- en buitensport als mogelijkheid benoemd. De handboog- en de beugelvereniging 

hechten minder aan een algehele clustering, maar willen wel deelnemen aan vervolgoverleg. Beide 

verenigingen hebben een eigen accommodatie tegen en naast de huidige sporthal. De 

handboogaccommodatie dateert uit 1997, de beugelaccommodatie is in 2015 gerealiseerd. De 

laatste accommodatie wordt ook gebruikt door de ouderenvereniging voor diverse activiteiten. 

 

In het onderzoek naar de toekomst van de voetbalsport is een andere locatie voor de 

voetbalvereniging als een van de opties benoemd (verder toegelicht in paragraaf 4.4). Een locatie 

buiten het dorp is voor de binnensportverenigingen geen probleem.  

 

De tennisvereniging is nog niet betrokken in het genoemde overleg. De tennisaccommodatie in 

Stramproy ligt wel nabij de sporthal en de voetbalvelden maar ruimtelijk gezien is er nu door de 

tussenliggende begraafplaats toch sprake van een solitaire ligging. De tennisvereniging heeft tevens 

recent de banen vernieuwd en de accommodatie verduurzaamd. Beoordeeld is dat in het 

vervolgtraject de tennisvereniging wel gesprekspartner dient te zijn.  

 

Conclusie 

 

Bij vernieuwing van de binnensportaccommodatie bestaat de nadrukkelijke wens om de clustering 

met de voetbalaccommodatie te behouden en hierbij een verdergaande integratie van de 

voorzieningen als uitgangspunt te nemen. De locatie (in of buiten het dorp) is voor de verenigingen 

van ondergeschikt belang aan de clustering. Er is voldoende tijd om te komen tot de vernieuwing 

van de binnensportaccommodatie(s). Het traject voor de voetbalaccommodatie en de  vernieuwing 

van de binnensportaccommodatie(s) kunnen daarom goed met elkaar worden verbonden.    

 

 

F. Optimaliseren accommodatiegebruik  

 

In ‘De Aftrap’ is opgenomen dat er kansen zijn om het accommodatiegebruik te optimaliseren. Dit 

behelst enerzijds een efficiënter gebruik van de accommodaties, anderzijds het realiseren van een 

verbetering van de functionaliteit van de accommodaties bij de wensen van de gebruikers. Het 

realiseren van deze verbeteringen is een continue proces. Onderstaand zijn de recente 

ontwikkelingen/resultaten en actuele wensen weergegeven:   

 

Verbeteringen  efficiënt / passend gebruik accommodaties 

- Door herplaatsing van de gebruikers van gymzaal Molenveld in diverse andere 

sportaccommodaties kon deze gymzaal medio 2021 uit gebruik worden genomen;  

- De pilot buiten gymmen die in het schooljaar 2020-2021 is uitgevoerd bij OBS De Graswinkel 

krijgt in 2021-2022 een vervolg bij 4 andere basisscholen. Op termijn kan dit mogelijk leiden 

tot minder druk op het gebruik van de binnensportaccommodaties. Bij toename van buiten 
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sporten door de scholen kunnen mogelijk ook de handboog- en de honkbalaccommodatie meer 

worden benut. Dit kan ook bijdragen aan het op peil houden van de leden van deze verenigingen;  

- Aan het voortgezet onderwijs (Philips van Horne en Het Kwadrant) zijn voor het schooljaar 2021-

2022 minder uren beschikbaar gesteld in sportcomplex Aan de Bron dan gevraagd tussen 8.45 

en 14.35/ 14.55 uur. De scholen is verzocht zo nodig de accommodaties ook na deze tijd te 

gebruiken  of in overleg met Het College te komen tot een inpassing van uren in sporthal St. 

Theunis, bijvoorbeeld voor het sportkeuzevak BSM voor havo 4 en 5.  De scholen kunnen in 

overleg beoordelen of de versnipperde vrije uren in deze hal hiervoor kunnen worden ingezet;  

- In 2020-2021 hadden 3 basisscholen een versnipperd accommodatiegebruik (niet alle lessen in 

dezelfde accommodatie). Dit is in 2021-2022 teruggebracht naar 1. Uitgezonderd de scholen die 

sporten in de gymzalen Markeent, Swartbroek en Altweerterheide, kunnen alle scholen 

(desgewenst) met meerdere groepen gelijktijdig sporten. Bij inzet van busvervoer wordt hier 

ook uit financiële overweging op ingezet. 

    

Oplossen knelpunten sporthal St Theunis 

Met Rapiditas is gesproken over de mogelijkheden om de ervaren knelpunten in sporthal St. Theunis 

op te lossen. Het tribuneprobleem kan worden opgelost door de aanschaf van enkele kleine 

verrijdbare tribunes (totale capaciteit 50-60 personen), die kunnen worden geplaatst in de hal. 

Hiervoor is wel de realisatie van aanvullende bergruimte vereist. Hiermee kan direct het knelpunt 

van de opslag van andere materialen worden opgelost. De extra bergruimte kan worden gemaakt 

als vaste aanbouw, maar ook door het plaatsen van een losse unit, die wordt verbonden met de hal. 

De wand waartegen de bergruimte moet worden geplaatst, heeft nu nog een tijdelijke afwerking. 

Dit is in 2011 gedaan omdat er toen nog een aanbouw zou worden gerealiseerd door sportschool 

Vitae. Dit is echter niet doorgegaan. Beoordeeld moet nog worden wanneer de tijdelijke wand moet 

worden omgezet in een definitieve wand en wat dit betekent voor de te realiseren bergruimte. Omdat 

sporthal St. Theunis een jonge accommodatie is (2011), geniet het oplossen van dit knelpunt de 

voorkeur.   

Door het verplaatsen van de benodigde tribunecapaciteit naar de hal zelf kan ook op een 

laagdrempelige manier het knelpunt van contact tussen de kantine en de hal worden opgelost. Het 

middendeel van de vaste tribune kan worden weggehaald. Samen met een loze ruimte die hierachter 

ligt, ontstaat dan een grote open ruimte. Deze kan met een beperkte inrichting worden omgevormd 

tot een verblijfsruimte, met uitgifte van drank en versnaperingen. Er wordt niet gedacht aan een 

volwaardige keukenfaciliteit. Dit vergt waarschijnlijk dure bouwkundige en installatietechnische 

aanpassingen. Rapiditas brengt momenteel alvast in kaart hoe zij de ruimte zou willen inrichten. De 

haalbaarheid vergt wel nog nader onderzoek (veiligheidseisen), wat bekend is bij de club. Ook is er 

geen toezegging van een financiële bijdrage door de gemeente gedaan voor het creëren van deze 

verblijfsruimte.    

 

 

 

 



47 
 

Verbeteren zichtbaarheid activiteiten verenigingen 

Voorgesteld wordt om invulling te geven aan de wens van de zaalsportverenigingen om het 

activiteitenaanbod meer zichtbaar te maken bij de accommodaties. Meer zichtbaarheid doet ook 

recht aan de inspanningen die de verenigingen leveren om de sport aan te bieden en kan deelname 

stimuleren. De wijze waarop kan in overleg worden uitgewerkt. Regie dient bij de gemeente te liggen 

in verband met beoordeling van impact op de openbare ruimte en eventuele vereiste vergunningen.   

 

Scheidingsnetten sporthallen Aan de Bron en Stramproy 

De verenigingen die gebruik maken van sporthal Aan de Bron en sporthal Stramproy zouden graag 

gebruik maken van scheidingsnetten. Nu is er bij activiteiten hinder van ballen die van het ene  

zaaldeel het andere inrollen. De aanschaf van scheidingsnetten kan in principe worden gedekt binnen 

het budget van het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) voor de sportaccommodaties.* Ook hier geldt 

als belangrijkste uitdaging de beschikbaarheid van bergruimte. Onderzocht wordt of kan worden 

voldaan aan het verzoek van betreffende gebruikers.  

 
*Het budget is gebaseerd op de bestaande materialen, maar door wisselende behoeften is er nooit sprake van 

vervanging van alle bestaande materialen. Deze ruimte kan worden ingezet voor andere materialen. Bij een 

actualisatie van de MJOP worden de wijzigingen van materialen verwerkt.  

 

Gebruik multifunctionele ruimte sporthal Aan de Bron 

Achter de kantine in sporthal Aan de Bron is een multifunctionele ruimte. Deze ruimte had voorheen 

een functie bij wedstrijden van het topvolleybal (o.a. opvang sponsoren, extra kantineruimte). Er 

was geen aparte huurwaarde gekoppeld aan deze ruimte. Bij de overgang van de verhuur van de 

kantine aan een commerciële exploitant naar het in gebruik geven aan de verenigingen is deze 

ruimte niet betrokken, zodat de gemeente het gebruik van deze ruimte opnieuw kan beoordelen. In  

‘De Aftrap’ is onderzoek van de inzet van de ruimte voor beweegactiviteiten benoemd als eerste 

optie. Eerste stap is overleg met het voortgezet onderwijs over de inzetbaarheid van de ruimte voor 

beweegactiviteiten, wegens de ervaren krapte in Aan de Bron. Dit traject is nog niet afgerond.    

 

Conclusie 

 

Door kleine aanpassingen in de inroostering kan het accommodatiegebruik worden geoptimaliseerd. 

Door het goed monitoren van de ontwikkelingen in het gebruik kan hieraan invulling worden 

gegeven. Verder kan door kleine (bouwkundige) aanpassingen de functionaliteit van accommodaties 

voor de gebruikers worden verbeterd. Ook dit draagt bij aan optimalisatie van het gebruik. Het 

verbeteren van de zichtbaarheid leidt niet direct tot optimalisatie van het gebruik maar is voor de 

verenigingen wel van belang.   
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G. Voormalige handboogaccommodatie sportpark Graswinkel 

 

Door het opheffen van de handboogvereniging  De Batavieren-Treffers is de accommodatie die deze 

vereniging had gesticht op sportpark Graswinkel in 2019 ‘vervallen’ aan de gemeente (beëindiging 

erfpacht). De accommodatie is gerealiseerd in 1988 en ligt tegen het clubgebouw van 

voetbalvereniging MMC Weert. Aanvankelijk was de accommodatie bescheiden van opzet, maar in 

2003 werd deze aangepast en uitgebreid zodat deze ook kon worden ingezet als wijkaccommodatie. 

De handboogsport kon door de aanpassingen volledig indoor gaan schieten. Het medegebruik van 

de accommodatie door andere verenigingen en groepen daalde in de loop der jaren echter sterk. In 

2019 was het voor de handboogvereniging niet meer mogelijk te komen tot een sluitende exploitatie. 

De vereiste beschikbaarheid van vrijwilligers was een bijkomend knelpunt. De gemeente heeft 

voetbalvereniging MMC op hun verzoek de ruimte gegeven om te onderzoeken of het pand voor hen 

meerwaarde kon bieden. Het bleek echter voor MMC niet haalbaar te komen tot een sluitende 

exploitatie binnen de geldende bestemming. Knelpunt is tevens de onderhoudsstaat van het pand. 

Minimaal een deel van het dak dient te worden vernieuwd om nieuw gebruik te kunnen plaatsen. 

Ook is er sprake van slechte isolatie (hoge stookkosten).  

 

Conclusie 

Zoals aangegeven in de inleiding is in de kadernota de opdracht gegeven om een bezuiniging te 

realiseren op de totale lasten van de maatschappelijke accommodaties. Binnen dit traject kan  

worden beoordeeld of inzet van deze voormalige handboog/wijkaccommodatie een bijdrage kan 

leveren aan deze doelstelling. Als het antwoord negatief is, dan kan sloop plaatsvinden.  

 

 

H. Actualiseren gebruiksregeling  

 

De huidige gebruiksregeling voor de sportaccommodaties dateert uit 2010. Inmiddels hebben de 

nodige wijzigingen plaatsgevonden in het accommodatiebestand. Een actualisatie is daarom 

gewenst. Belangrijke aandachtspunten hierbij: de annuleringsregeling en de criteria voor toewijzing 

van de accommodaties. De annuleringsregeling belemmert soms een efficiënt accommodatiegebruik 

en het strikt hanteren van de geformuleerde criteria strookt niet altijd met de voorkeur om de 

accommodaties toe te wijzen op basis van het principe van redelijkheid en billijkheid. Het werkt 

soms afstand tussen gebruikers in de hand. Een meer gedeelde verantwoording hierin van gemeente 

en gebruikers is het streven.   

 

4.4. Ontwikkelingsrichting buitensportaccommodaties 

 
A. Voetbalaccommodaties 

 

De voetbalverenigingen onderkennen dat de huidige situatie van de voetbalsport in Weert niet 
toekomstbestendig is en dat het nodig is hierin stappen te gaan zetten. Belangrijk onderdeel hiervan 
is het in beeld brengen van de gevolgen voor de huisvesting. De huisvesting is voor de verenigingen 
en de gemeente een grote kostenpost. Gezien de daling van het aantal leden sinds 2012 is een 
nieuw oordeel van de balans tussen kosten en het gebruik van velden gewenst. Daarnaast vragen 
grote investeringen, zoals bijvoorbeeld de renovatie van kunstgrasvelden, een doorkijk van minimaal 

10 jaar. Door de raad zijn bij de besluitvorming over ‘De Aftrap’ middelen beschikbaar gesteld om 
een integraal onderzoek (Weert breed) uit te voeren met als doel: vanuit een inventarisatie van de 
huidige situatie, de knelpunten en de verwachte ontwikkelingen realistische scenario’s in beeld te 

brengen op basis waarvan vervolgstappen kunnen worden gezet.  
 
Het onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau ‘Synarchis’ en het resultaat is weergegeven in het 
rapport ‘Onderzoek toekomst voetbalsport’. Tijdens het onderzoek is één op één gesproken met 

verenigingen en heeft een aantal keren een plenaire sessie plaatsgevonden. Na de afronding van 
het onderzoek heeft een eerste overleg hierover plaatsgevonden tussen de gemeente en de 
verenigingen in kleiner verband. Hierin is gesproken over de visie van de verenigingen op de  
uitkomst van het onderzoek en de wensen voor het vervolg. Onderstaand is het resultaat van het 
onderzoek en de visie van de verenigingen weergegeven:  
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Resultaat inventarisatie  
 

- Per vereniging is de benodigde veldcapaciteit berekend op basis van de normen van de 
voetbalbond KNVB. Een wedstrijdveld kan volgens deze norm vanuit organisatorisch oogpunt 

7,5 uur worden ingezet op zaterdag en 6,5 uur op zondag. Voor behoud van voldoende kwaliteit 
geldt bij natuurgrasvelden wel een maximale belasting van 250-300 uur per jaar. Voor een 
trainingsveld kan aan een kunstgrasveld een capaciteit van 880 uur worden toegerekend en aan 
een natuurgrasveld 700-800 uur;  

- Op grond van bovenstaande normen is de veldcapaciteit berekend. De conclusie is dat er bij veel 
verenigingen sprake is van overcapaciteit aan velden. Dit geldt zowel voor het aantal wedstrijd- 
als het aantal trainingsvelden. Bij de natuurgras trainingsvelden is gerekend met 700 uur. 

Afronding vindt plaats naar boven. Hierdoor is er op sommige locaties geen sprake van 
overcapaciteit, maar wel van een veel lagere bespelingsgraad dan mogelijk is; 

- Een aantal verenigingen ervaart desondanks toch krapte. Dit wordt veroorzaakt door andere 
factoren waaronder planning, veldkwaliteit en verlichting. Het volledig benutten van 
trainingscapaciteit vergt een gebruik gedurende 5 dagen per week, wat op veel locaties niet 
(optimaal) gebeurt. Ook kunnen niet alle natuurgrasvelden momenteel de belasting aan waarvan 

wordt uitgegaan in de KNVB-norm. Om de maximale capaciteit van een veld te kunnen benutten 
is ook de aanwezigheid van veldverlichting vereist;  

- Kunstgras kan een belangrijke rol spelen in de beperking van overcapaciteit aan velden. Voordeel 
van kunstgras is dat één veld zowel kan worden ingezet voor wedstrijden en trainingen. Tevens 
is er geen sprake van ‘kwaliteitsproblemen’ bij intensieve bespeling en leiden ook 
weersomstandigheden in veel mindere mate tot beperkingen. De onderzoeker ziet beschikking 
over kunstgrasvelden daarom duidelijk als een pré voor verenigingen; 

- Uitgezonderd de clubaccommodatie van DESM zijn alle clubaccommodaties verouderd. De 
verenigingen onderhouden de accommodaties wel goed. Er is dus zeker geen sprake van 
‘onderkomen’ accommodaties. Onderhoud en vernieuwing zijn de komende jaren wel van 
belang. Ook verduurzaming is gewenst. In de huidige situatie is het voor de verenigingen 
moeilijk dergelijke investeringen te doen. Alleen op het gebied van verduurzaming biedt het 
huidige gemeentelijke beleid de mogelijkheid de verenigingen hierin te steunen middels een 
lening. 

 
Scenario’s  
 
De conclusie van het onderzoek is dat schaalvergroting de enige reële optie is om te komen tot een 
toekomstbestendige situatie. Op basis van de inventarisatie heeft de onderzoeker uiteindelijk 

gekozen voor één hoofdscenario. Dit hoofdscenario (scenario 1) voorziet in het realiseren van 4 

clusters van verenigingen. Voor 2 clusters is een variant benoemd wat betreft de locatie (scenario’s 
2 en 3).  
 
Er is afgezien van de uitwerking van een scenario waarbij in Weert (stad) alle verenigingen samen 
worden gevoegd op één locatie. De minimaal vereiste veldcapaciteit is dan 8 velden, als er uitsluitend 
kunstgras wordt toegepast. Bij een combinatie van natuurgras en kunstgras is meer ruimte nodig. 
Dit is op geen enkele van de huidige voetballocaties inpasbaar. Realisatie van een nieuwe 

accommodatie van deze omvang is vanuit ruimtelijk opzicht een lastige opgave en daarmee, mits al 
haalbaar, in ieder geval een langdurig proces. Dit is strijdig met de belangen die er zijn om op korte 
termijn stappen te zetten. Beoordeeld is dat een teruggang naar 4 clusters, waarvan 3 in Weert 
(stad) leidt tot de realisatie van een toekomstbestendige structuur. Voordeel van behoud van 
meerdere clusters is tevens dat er keuzemogelijkheden blijven bestaan en de reisafstanden niet te 
groot worden.   
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Onderstaand een toelichting op de scenario’s: 
 

Scenario 1 
In dit scenario wordt de volgende clustering voorgesteld:  

 

Cluster Locatie Verenigingen Veldconfiguratie 
 

1 Sportpark Boshoven FC Oda  

SV Laar  
Scheidsrechtersvereniging 

3 kunstgrasvelden 

2 natuurgrasvelden 

2 Sportpark Graswinkel MMC Weert 
Wilhelmina ‘08 

2 kunstgrasvelden 
1 natuurgrasveld 

3 Sportpark Vrouwenhof DESM 

RKSVV Swartbroek 

2 kunstgrasvelden 

1 natuurgrasveld 

4 Sportpark De Steinakker  
(Stramproy) 

Brevendia (Stramproy) 
Crescentia (Tungelroy) 
SV Altweerterheide 

1 kunstgrasveld 
3 natuurgrasvelden 

 
Verdere toelichting:  

- Het toetsen van bereidheid tot fusie is geen onderdeel geweest van het onderzoek. De 
onderzoeker is van mening dat fuseren geen strikte vereiste is om te kunnen komen tot een 
clustering. Het is aan de verenigingen zelf om hierin zelf keuzes te maken. De onderzoeker 
benoemt ‘samenwonen’ ook als een goede optie. Vanuit ‘samenwonen’ kan later desgewenst 
alsnog worden gekomen tot een fusie. Bij cluster 2 wordt wel nadrukkelijk een sportieve 

samenwerking  geadviseerd, in ieder geval op het gebied van de jeugd omdat Wilhelmina ’08 
een kleine jeugdafdeling heeft. Voor de dorpen blijft een samenwerking op sportief gebied bij de 
jeugd, zoals nu ook al gebeurt, uiteraard nodig;  

- Door de teruggang naar 4 locaties daalt het aantal velden van 32 naar 15. Wel is er een 
verschuiving in de verhouding tussen het aantal kunstgras en natuurgrasvelden. Momenteel is 
16% van de velden een kunstgrasveld (5 van de 32). In scenario 1 verschuift dit naar 53% (8 
van de 15 velden). Omdat een kunstgrasveld een dubbele functie heeft (trainingsveld 

doordeweeks en wedstrijdveld in het weekend) is het ‘functionele’ aantal velden in de nieuwe 
situatie 23. In de huidige situatie is dit 37; 

- Op de resterende locaties is, uitgezonderd op de locatie Graswinkel, omvorming van een of 
meerdere natuurgrasvelden naar kunstgrasvelden voorzien. In totaal zijn 5 nieuwe 
kunstgrasvelden voorzien, allemaal uit te voeren met verlichting; 

- Op sportpark Boshoven is bij de veldconfiguratie uitgegaan van het ontwerp van de Open Club 

Boshoven. Hier is een daling van het aantal velden van 6 naar 5 voorzien, waarbij de maat van 
een van de velden wordt geoptimaliseerd en daarnaast 4 jeugdveldjes zijn voorzien in de 
restruimte. De teruggang in het aantal velden is voor de clustering geen probleem omdat door 
de toepassing van kunstgras (3 velden) voldoende veldcapaciteit kan worden gecreëerd; 

- Bij sportpark Graswinkel en  sportpark Vrouwenhof blijft het aantal velden gelijk. Op het laatste 
park wordt een natuurgrasveld omgevormd naar kunstgras; 

- Bij sportpark De Steinakker is gekozen voor een teruggang van 5 naar 4 velden. Dan is wel de 

aanleg van een kunstgrasveld vereist. Deze keuze is niet gemaakt vanuit ruimtelijk oogpunt, 
maar wegens de genoemde voordelen die een kunstgrasveld biedt voor verenigingen; 

- Op alle locaties is het huidige aantal kleedlokalen toereikend, uitgezonderd op sportpark 
Boshoven. Dit kan worden betrokken bij de op handen zijnde vernieuwing van de 
clubaccommodatie op deze locatie; 

- Door deze clustering vinden de activiteiten van de clubs uit Altweerterheide, Tungelroy en 
Swartbroek niet meer plaats in de dorpen. Dit kan een effect hebben op de leefbaarheid. De 

onderzoeker adviseert om in overleg met deze verenigingen te beoordelen of er in deze dorpen 
een beperkte voorziening behouden moet blijven, zoals een voetbalkooi.     

 
Voordelen en uitdagingen van de clustering 
De voorgestelde clustering biedt de verenigingen voordelen, maar kent ook uitdagingen.  
 

Als voordelen zijn benoemd: 
- Betere bezetting van de velden, waardoor de lasten van veldhuur dalen; 
- Lagere investerings- en onderhoudslasten door het delen van de velden en clubaccommodaties; 
- Meer vrijwilligers per complex; 
- Een kwaliteitsimpuls door toename van het aantal kunstgrasvelden; 
- Samenwerking (jeugdafdelingen) is makkelijker.  
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De uitdagingen zijn: 

- Grotere reisafstand voor de leden; 
- Strakkere planning van trainingen en wedstrijden door verdwijnen overcapaciteit; 

- Afspraken maken over gebruik en verdeling van kosten en opbrengsten van de 
clubaccommodatie; 

- Effect op de leefbaarheid (dorpen). 
 
Vrijval locaties 
Bij uitvoering van bovenstaande clustering komt er veel ruimte vrij, die kan worden ingezet voor 
andere doeleinden: 

- In Tungelroy en Altweerterheide vervalt het gebruik van de twee voetbalvelden. Op beide 
locaties ligt geclusterd nog een derde veld dat al langere tijd uit gebruik is; 

- In Swartbroek vervalt het gebruik van 2 voetbalvelden; 
- In Stramproy vervalt het gebruik van 1 van de 5 voetbalvelden. Naast dit veld ligt nog een 

veld dat al langer uit gebruik is; 
- In Weert vervalt het gebruik van sportpark Laarderveld:4 voetbalvelden, waarvan 2 

kunstgrasvelden; 
- In Weert vervalt ook het gebruik van sportpark Drakesteijn (2 velden). Deze locatie is geen 

gemeentelijk eigendom. Wilhelmina ’08 pacht deze grond van een derde. De  erfpachtovereen-
komst eindigt eind 2025, maar de grondeigenaar is naar zeggen van de vereniging bereid deze 
te verlengen. 

   
De clustering voorziet ook het einde gebruik van sportpark St. Louis door Wilhelmina ’08. Er is echter 

niet direct sprake van vrijval. De ruimte blijft nodig voor de buitengymlessen van het voortgezet 
onderwijs (Philips van Horne). Het wegvallen van de voetbalfunctie biedt wel de mogelijkheden het 
park anders in te richten en hierdoor de gebruiksmogelijkheden te verbreden.  
 

Scenario 2 en 3 
Scenario 2 voorziet in het alternatief om de verenigingen uit Stramproy, Tungelroy en 
Altweerterheide niet samen te huisvesten op sportpark De Steinakker in Stramproy, maar op een 

nieuwe locatie tussen de dorpen. Hierbij wordt geadviseerd de veldconfiguratie van 1 kunstgrasveld 
en 3 natuurgrasvelden uit scenario 1 te behouden.  
 
Scenario 3 voorziet in een wijziging voor cluster 2. Hierbij gaan Wilhelmina ’08 en MMC wel 

samenwerken, maar blijft de locatie Drakesteijn behouden. Wilhelmina ’08 heeft tijdens het 
onderzoek aangegeven de optie van behoud van het park graag open te houden. De 
clubaccommodatie kent naar zeggen van de vereniging een breder gebruik (functie voor de wijk). 

Dit zou verder kunnen worden verbreed. De velden zouden ook breder kunnen worden gebruikt (o.a. 
de naastgelegen scholen). Bij deze variant zijn wel een aantal kanttekeningen geplaatst: 
- Het voordeel voor de verenigingen van het samen kunnen delen van één clubaccommodatie 

(lagere lasten) vervalt. Ook blijft er sprake van overcapaciteit van de velden voor beide 
verenigingen samen; 

- De grond is geen gemeentelijk eigendom. Wilhelmina ’08 heeft aangegeven dat de lasten van 
het onderhoud van de velden voor haar te hoog zijn en wenst hiervoor een kostendekkende 

vergoeding van de gemeente; 
- De huidige staat van de velden is slecht. Hierdoor is maar een beperkt aantal bespelingsuren 

mogelijk. Een renovatie van beide velden is nodig om dit knelpunt duurzaam op te lossen; 
- In theorie zou in dit scenario het natuurgrasveld op sportpark Graswinkel kunnen vervallen. Dit 

wordt echter afgeraden omdat groei op deze locatie dan niet mogelijk is. Ook ontstaat er dan 
‘loze’ vrije ruimte op dit park.  

 
Wijziging vrijval locaties 

Bij de scenario’s 2 en 3 wijzigt de vrijval. Bij scenario 2 komen ook de 5 velden van voetbalvereniging 
Brevendia op De Steinakker vrij. Op deze locatie ligt geclusterd nog een 6e veld dat al eerder uit 
gebruik is gesteld. Voor de nieuwe locatie is daarentegen grondaankoop nodig. Bij scenario 3 vervalt 
de vrijval van sportpark Drakesteijn.  
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Het financiële aspect 
Schaalvergroting leidt uiteindelijk voor de verenigingen tot lagere lasten. Dit is een belangrijke factor 

bij het realiseren van een toekomstbestendige situatie. Een teruggang in het aantal accommodaties 
levert ook een financieel voordeel op voor de gemeente. In het rapport is uitgewerkt welk financieel 

voordeel per cluster zou kunnen worden gerealiseerd. Dit is uitgewerkt op basis van de investerings- 
en onderhoudslasten die nu ook voor rekening van de gemeente komen en de huidige tarieven van 
de voetbalvelden. Een nadere toelichting is gegeven in paragraaf 4.6.  
Investeringen in opstallen zijn niet meegenomen omdat de verenigingen hier in het huidige beleid 
zelf voor aan de lat staan. Ook is nog geen rekening gehouden met de lasten en baten van de 
vrijvallende locaties. Lasten kunnen bestaan uit resterende afschrijvingskosten en resterende 
beheerskosten na de vrijval, baten uit de opbrengst van een eventuele herbestemming.  

 
Advies Synarchis 
 
Synarchis adviseert de voorgestelde schaalvergroting te bezien als een strategisch kader waarbinnen 
nadere uitwerking kan plaatsvinden. Aangegeven wordt dat dit een intensief ontwikkeltraject is 
waarin nog een groot aantal keuzes dient plaats te vinden. Duidelijk is dat de (meeste) verenigingen 

de noodzaak van schaalvergroting onderscheiden. Daarmee is er draagvlak om een vervolgtraject 
in te gaan. Geadviseerd wordt de uitwerking per cluster op te pakken en duidelijke plannen uit te 

werken waarin de voorwaarden voor een succesvolle transitie zijn opgenomen. Als punt van zorg 
wordt de investeringskracht van de verenigingen genoemd in relatie tot het onderhoud / vernieuwen 
van de clubaccommodaties. De clubs proberen van oudsher zoveel mogelijk te realiseren door 
sponsoring in natura en inzet van vrijwilligers. Dit wordt echter steeds moeilijker, waardoor de inzet 
van professionele partijen steeds vaker noodzakelijk is. Er zijn dan meer harde euro’s nodig en dat 

wringt. Geadviseerd wordt daarom bij de transitie ook een (eenmalige) bijdrage van de gemeente 
voor de opstallen te overwegen, zodat vernieuwing op dit punt ook gestalte kan krijgen en er sprake 
is van een goede start. De clustervorming biedt de verenigingen de kans om het vrijwilligerskader 
te versterken. Als dat lukt kunnen zij op dit punt weer kosten gaan besparen. Op termijn biedt dit 
mogelijk ook kansen om de voetbalcomplexen verder te privatiseren (onderhoud velden naar 
verenigingen). Hiermee kan de win-win situatie voor verenigingen en gemeente verder worden 
versterkt.  

 
 
Visie van de verenigingen 
 
Op 27 mei is het onderzoeksresultaat plenair besproken met de verenigingen. Hierna heeft de 

gemeente apart gesproken met de verenigingen over de inhoud van het onderzoek en de 

vervolgstappen. Dit is groepsgewijs gedaan op basis van de voorgestelde clustering. Onderstaand is 
het resultaat weergegeven (in de bijlage de notulen van deze cluster gesprekken): 
 
Cluster 1: FC Oda en SV Laar 
Beide verenigingen staan positief tegenover de voorgestelde clustering op sportpark Boshoven. Ze 
hebben een goede relatie. Er zijn veel gezinnen waarvan een deel lid is bij FC Oda en een deel bij 
SV Laar, wat een band schept. FC Oda legt momenteel de laatste hand aan de vernieuwing van de 

clubaccommodatie. In het ontwerp is al rekening gehouden met de mogelijkheid de kleedlokalen uit 
te breiden. Bij het ‘inhuizen’ van SV Laar is dit ook direct nodig.   
Beide clubs willen graag stappen zetten, maar SV Laar wil geen lasten van de huidige locatie 
meenemen naar de nieuwe locatie. De vereniging heeft voor de opstallen nog langer lopende 
financiële verplichtingen. Inhoudelijk stellen de verenigingen nog wat vraagtekens of de beoogde 
veldconfiguratie toereikend is. Dit willen ze echter pas nader bespreken als duidelijk is dat de 
gemeente deze clustervorming daadwerkelijk wil realiseren. Als punt van aandacht is de omvang 

van dit cluster benoemd. De verenigingen hebben nu samen 1.033 spelende leden. De 
samenvoeging zou kunnen leiden tot een aanzuigende werking, wat niet gewenst wordt geacht in 

relatie tot de twee andere clusters in Weert (stad) die kleiner van omvang zijn. Beide verenigingen 
hopen op een snel vervolg en vinden dat de gemeente regie moet pakken. 
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Cluster 2: MMC Weert en Wilhelmina ‘08 

Beide verenigingen staan positief tegenover een clustering. Zij willen ook op sportief gebied graag 
gaan samenwerken. Beide verenigingen streven voetbal op een hoger niveau na. Samen kunnen zij 
meer bereiken om deze ambitie in te vullen. Wilhelmina ’08 wil graag dat in een vervolgtraject alle 
opties nog open blijven, dus ook de optie om sportpark Drakesteijn te handhaven. MMC Weert heeft 

na het clusteroverleg nog intern overleg gevoerd. Hieruit is naar voren gekomen dat zij graag een 
verdere verbreding van het huidige cluster 2 willen onderzoeken. De achterliggende gedachte is dat 
een verbreding van dit cluster een beter evenwicht creëert wat betreft het aantal leden in relatie tot 
cluster 1. MMC en Wilhelmina ’08 hebben momenteel samen 578 spelende leden. 
 
Cluster 3: DESM en RKSVV 

De verenigingen (samen 490 leden) geven aan dat de voorgestelde clustervorming geen verrassing 
is. De clubs hebben een goede band met elkaar en werken al jaren goed samen. RKSVV heeft al 
enige tijd geleden noodgedwongen afscheid moeten nemen van de jeugdafdeling. DESM biedt voor 
de jeugd uit Swartbroek echter een prima alternatief. De clubgeest komt overeen en de clubs 
omschrijven zich beiden als ‘dorpsclubs’. Zij zien momenteel echter geen noodzaak voor een fysieke 
clustering.  
RKSVV ziet de laatste jaren een trend van terugkeer van jeugd die een binding heeft met Swartbroek 

bij de senioren. Ook als zij niet in het dorp wonen. Deze leden vinden juist de kleinschaligheid van 
de club aantrekkelijk. Een clustering doet dit teniet. Het zal leiden tot andere trainingstijden, zoals 
de vrijdagavond, wat veel leden niet aantrekkelijk vinden. De vereniging verwacht daarom 
momenteel weinig draagvlak bij de leden om in te huizen bij DESM. Bijkomend nadeel is ook dat de 
huidige samenwerking met andere verenigingen in Swartbroek verloren gaat. Een vertrek op dit 
moment wordt daarom beoordeeld als ‘funest’ voor de leefbaarheid in het dorp. RKSVV zou graag 
de komende 5 jaar bezien hoe de club zich verder ontwikkelt. Als de ledenaantallen teruglopen is 

een ‘inhuizing’ op sportpark Vrouwenhof voor de club een goede optie.  
DESM staat open voor het ‘inhuizen’ van RKSVV als dit nodig is. Een fusie zou dan voor de hand 
liggen. Het is voor DESM nu echter geen must. Het gaat momenteel goed op het gebied van financiën 
en vrijwilligers. Er is op beide punten weinig verloop. Er zou volgens DESM wel meer synergie kunnen 
worden gezocht met andere clubs en verenigingen in Vrouwenhof. Ze zou bijvoorbeeld de kantine 
open willen stellen voor andere activiteiten.   

Beide clubs geven aan dat het aspect leefbaarheid in de wijk / het dorp in het onderzoek onderbelicht 
is. De gemeente zou naar hun meningen moeten beoordelen wat leefbaarheid mag kosten.  
 
Cluster 4: Brevendia, Crescentia en SV Altweerterheide 

Bij dit cluster is er bij de twee kleinste verenigingen geen draagvlak voor clustering in Stramproy 
(scenario 1). Beide verenigingen geven aan dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid in het dorp. 
Voor Crescentia is de optie van een nieuwe locatie (scenario 2) wel bespreekbaar, mits de ligging 

gunstig is.   
Crescentia omschrijft scenario 1 als een ‘ramp’ voor de leefbaarheid. Zij verwachten dat senioren 
dan gaan stoppen evenals de groep vrijwilligers die zij als fanatiek omschrijven. Hiermee gaat 
ontmoeting tussen dorpsgenoten verloren. De club ziet door de nieuwbouw van woningen in het 
dorp recent weer wat toename van het aantal leden.  
SV Altweerterheide acht behoud van de sportaccommodatie en de voetbalvereniging eveneens 
cruciaal voor de leefbaarheid in het dorp. Ook zij voorziet afhaken van senioren bij een verhuizing. 

Het dorp ligt dichter bij Weert dan bij Stramproy en de inwoners zijn daarom meer gericht op Weert.  
De afstand naar Stramproy of een nieuwe locatie zal te groot zijn. De jeugdafdeling is tevens na een 
daling nu al jaren constant (circa 20 leden). De club acht zelfs behoud van 9 voetbalverenigingen in 
Weert gewenst. Voordeel van veel verenigingen is dat de lagere teams veel wedstrijden kunnen 
spelen in de buurt. Bij minder verenigingen moeten zij verder gaan reizen is de visie. De club 
verwacht dat dan Weert breed leden gaan afhaken. De club noemt het tevens een groot probleem 

dat zij maar kan beschikken over 2 kleedlokalen. Dit belemmert de mogelijkheid om te groeien.    
Brevendia staat open voor zowel scenario 1 als scenario 2. Bij scenario 2 is het meeverhuizen van 

de andere sportverenigingen op de Steinakker wel gewenst (zie ook punt E in paragraaf 4.3.).   
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Conclusie 
 

Er is sprake van een tweedeling in de visie van de verenigingen over de resultaten van het 
onderzoek. Er zijn 4 verenigingen die graag een traject in willen om handen en voeten te gaan geven 

aan clustering. Bij 5 verenigingen is er minder drang te komen tot clustering:   
- FC Oda en SV Laar (cluster 1) willen graag de voorgestelde clustering op sportpark Boshoven 

verder uitwerken. Zij willen ook graag snel stappen zetten;  
- Ook bij MMC Weert en Wilhelmina ’08 (cluster 2) is er draagvlak voor een verdere uitwerking. 

Vanuit de zijde van Wilhelmina ’08 is er behoefte om behoud van de locatie Drakesteijn als optie 
open te houden. MMC wil tevens een verdere verbreding met DESM onderzoeken. Dit laatste is 
nog niet besproken met Wilhelmina ’08;  

- DESM en RKSVV (cluster 3) staan wel open voor clustering, maar achten de noodzaak 
momenteel niet aanwezig. Bij RKSVV speelt hierbij het leefbaarheidsaspect een rol. De clubs  
opteren daarom voor behoud van het huidige onderlinge contact en samenwerking. Bij eventuele 
daling van de ledenaantallen bij RKSVV in de komende jaren kan de voorgestelde stap opnieuw 
worden beoordeeld;    

- Binnen het dorpencluster Brevendia, Crescentia en SV Altweerterheide (cluster 4) is er alleen 

draagvlak voor een clustering bij Brevendia, mits de samenhang met de andere clubs op de 
Steinakker behouden blijft. De beide andere clubs achter het verdwijnen van de club uit het dorp 

niet gewenst vanuit het oogpunt van de leefbaarheid in het dorp.   
 
Voorgesteld wordt om het traject ‘gezonde toekomst voetbalsport’ te vervolgen en hierbij de 
‘tweedeling’ in de visie in acht te nemen: 
- Bij de verenigingen die duidelijk stappen willen zetten op het gebied van clustering kan worden 

gestart met een nadere inhoudelijke en financiële uitwerking. Bij cluster 1 is er voldoende 
duidelijkheid over invulling. De financiële gevolgen van de vrijval van de huidige locatie van SV 
Laar is onderdeel van de uitwerking. Bij cluster 2 dient eerst te worden beoordeeld wat het 
draagvlak is voor een verdere verbreding van dit cluster;  

- Bij de verenigingen die hebben aangegeven niet te opteren voor een verdere clustering is het 
niet zinvol om nu de overleggen in ‘clusterverband’ te vervolgen. Daarom wordt voorgesteld 
individuele gesprekken te voeren met RKSVV, Crescentia en SV Altweerterheide, waarbij het 

argument leefbaarheid inhoudelijk verder wordt onderbouwd. Dit kan daarna op breder niveau 
met het dorp worden besproken (andere verenigingen/groepen en dorpsraden). 
Levensvatbaarheid van de verenigingen en de kosten van de gemeente in relatie tot het 
gebruik van de velden zijn belangrijke aspecten;   

- Overleg met Brevendia kan het beste worden voortgezet na de overleggen met Crescentia en 

SV Altweerterheide en de vervolgoverleggen op dorpsniveau. Hieruit moet duidelijk worden of 

een fysieke clustering van deze verenigingen opportuun is. Voor Brevendia levert deze 
tussenstap geen nadeel op. De club is gestart met een traject om de samenwerking met de 
verenigingen op de Steinakker te intensiveren. Dit traject staat voor Brevendia los van een 
eventuele fysieke clustering met de voetbalclubs uit Tungelroy en Altweerterheide; 

- Los van bovenstaande tussenstap voor de dorpen kan worden uitgewerkt wat de voor- en 
nadelen zijn van een nieuwe locatie voor het voetbal buiten het dorp Stramproy in relatie tot 
de vrijval van de huidige locatie(s). Dit kan dan worden betrokken bij de uitkomsten.      

 
Door zowel FC Oda, SV Laar en MMC Weert wordt de relatief grote omvang van cluster 1 benoemd 
als potentiele ‘bedreiging’ voor het succes van de nieuwe structuur in Weert. Voorgesteld wordt dit 
geen belemmering te laten zijn om de uitwerking van cluster 1 verder vorm te geven. Uitgangspunt 
van het onderzoek was het realiseren van een toekomstbestendige structuur. Dit vraagt wel om een 
minimale omvang, maar niet per definitie om een gelijke grootte. De beschikbare veldcapaciteit 
bepaalt de maximale omvang van een club. Dit geeft de mogelijkheid om te sturen. Door 

bijvoorbeeld de veldcapaciteit van cluster 1 te koppelen aan een omvang van maximaal het huidige 
ledenaantal (circa 1.000), wordt voorkomen dat dit cluster meer leden krijgt en de ‘markt’ voor de 

andere verenigingen te klein wordt.  
  



55 
 

B. Tennisaccommodaties  
 

Ook bij de tennisverenigingen is momenteel geen sprake van een toekomstbestendige situatie. In 
2019 hebben de clubs daarom onder begeleiding van de KNLTB onderzocht hoe dit zou kunnen 

worden verbeterd. De clubs zijn hierna zelf aan de slag gegaan met de resultaten.  
Buiten de erfpacht van de grond en de jeugdledensubsidie levert de gemeente geen bijdrage aan de 
tennisclubs. Mede gezien het eigen initiatief van de clubs om de toekomstbestendigheid te 
verbeteren is er daarom in ‘De Aftrap’ beoordeeld dat er geen aanleiding is om een (aanvullend) 
onderzoek vanuit de gemeente te starten. Ook was er vanuit de gemeentelijke grondpositie geen 
aanleiding voor regie vanuit de gemeente.  
Zoals beschreven in hoofdstuk 3 heeft vervolgoverleg tussen de verenigingen nog niet geleid tot 

grote stappen. De corona-crisis heeft het proces mogelijk ook geremd. Op grond van de analyse die 
in hoofdstuk 3 is gemaakt, wordt voor de tennissport geen significante groei voorzien. De instroom 
en binding van jeugd is beoordeeld als belangrijke factor voor een gezonde toekomst van de 
tennissport. De huidige structuur van veel clubs is hieraan niet dienend.   
De vraag die opkomt in de ‘De Tweede Helft’ is daarom of de gemeente toch een meer actieve rol 
moet spelen in dit proces. Het zou jammer zijn als er een situatie ontstaat waarin enkele 

verenigingen in een neerwaartse spiraal belanden die uiteindelijk niet houdbaar is. Hoewel dit 
mogelijk uiteindelijk resulteert in minder clubs is het de vraag of dit de beste oplossing is. Het zal 

niet bijdragen aan de gewenste instroom van de jeugd, waardoor er mogelijk een generatie ‘verloren 
gaat’ voor de clubs. De vraag is ook of dit energie geeft bij de huidige bestuurders en vrijwilligers.  
 
Conclusie 
 

Door in gesprek te gaan met de verenigingen op basis van het geschetste toekomstperspectief in 
hoofdstuk 3, kan worden beoordeeld of een actieve rol van de gemeente gewenst is en wat deze zou 
moeten zijn.   
 
 

 
 
C. Sportpark St. Louis 

 

In het coalitieprogramma 2018-2022 is binnen het thema ‘leefbaarheid’ de herinrichting van 

sportpark St. Louis als een speerpunt opgenomen. Als streven is benoemd: ‘ het park terug te geven 

in handen van de wijk en samen met de inwoners te komen tot een herontwikkeling’. De huidige 

voorzieningen op het park zijn sterk verouderd. Op grond van de resultaten van het onderzoek naar 

de toekomst van de voetbalsport wordt behoud van de voetbalfunctie niet voorzien. Dit biedt ruimte 

voor een brede herontwikkeling van dit gebied.    

 

In het kader van het sportaccommodatiebeleid is een inventarisatie uitgevoerd van de behoeften 

voor toekomstig sportgebruik van het gebied door de wijkbewoners, de huidige gebruikers en andere 

maatschappelijke organisatie in de omgeving. Dit kan dan als input dienen binnen het traject van 
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een brede herontwikkeling. Ondervraagde partijen zijn: direct omwonenden, buurtbewoners, Het 

Kwadrant (voortgezet onderwijs), Philips van Horne (voortgezet onderwijs), Punt Welzijn (sport en 

jeugd- en jongerenwerk), Human Kind (kinderopvang), Pedagogisch Sociaal Werk (PSW), 

volleybalvereniging VC Weert, handbalvereniging Rapiditas. Dit heeft geleid tot de volgende 

opbrengst: 

Sporten als ontspanning en ontmoeting 

Bij sportgebruik is er niet de behoefte aan presteren, maar aan ontspanning en ontmoeting. Buiten 
bezig zijn, het onderhouden van sociale contacten en maken van nieuwe sociale contacten zijn als 
belangrijke waarden benoemd. Om te voorzien in deze functie zouden is het gewenst dat er sportieve 
activiteiten worden georganiseerd op het park. Hierbij zouden organisatie en buurtbewoners kunnen 
samenwerken.    
 

Openheid park 
Het park heeft momenteel een gesloten karakter. Veel van de ondervraagden geven de voorkeur 
aan een meer open karakter. Uitzondering hierop vormt de Philips van Horne (voortgezet onderwijs). 
Voor deze school is behoud van de functie van het park voor de gymlessen gewenst. De school 
vreest bij een open karakter een toename van vandalisme. Ook kan de school bij een open karakter  
worden geconfronteerd met ‘bezette’ voorzieningen.  

 

Fysieke inrichting 
Wat betreft de sportieve gebruiksmogelijkheden is er bij de ondervraagde partijen voornamelijk 
behoefte aan traditionele sportvoorzieningen: voetbalveld, basketbalveld, handbalveld, 
beachvolleybalveld, hockeyveld en een kleine atletiekbaan. Dit zoveel mogelijk in een 
multifunctionele setting, bijvoorbeeld een beachgedeelte omdat meerdere takken van sport een 
‘beachvariant’ hebben. Verder wensen de buurtbewoners nog andere faciliteiten zoals een jeu de 
boules baan, een beweegtuin voor senioren en een skeelerpad. Ter ondersteuning van het gebruik 

is er behoefte aan een gebouw met de volgende functies: kleedkamers, bergruimte voor materialen 
en een verblijfsruimte/kantine.   
 
Beheer en organisatie 
Beheer van sportvoorzieningen en communicatie over het gebruik wordt van belang geacht. 
Organisaties die de sportvoorzieningen gebruiken kunnen hier een rol in spelen, maar ook 

buurbewoners. Er zijn buurtbewoners die hebben aangegeven bereid te zijn hierin een functie te 
vervullen.     
 

Betrokkenheid 
De deelnemers aan het onderzoek willen allemaal graag worden geïnformeerd over het vervolg en 
hier ook bij worden betrokken.  
 

Conclusie 
 
Er is voldoende animo bij de ondervraagde partijen om het huidige sportpark te gebruiken voor 
sportieve activiteiten. Hierbij is er sprake van recreatieve sportbeoefening en gymlessen (voortgezet 
onderwijs). Een open karakter van het gebied heeft de voorkeur. Het onderzoeksresultaat kan 
worden meegenomen in een traject voor een bredere herontwikkeling.     
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4.5. Vervolgstappen 

 
Onderstaand is in beeld gebracht wat de eerste vervolgstappen per onderdeel zijn en op welke 
termijn deze plaatsvinden 

 
Binnensportaccommodaties 

 

Sporthal Boshoven 

- De voorkeur voor scenario 1 nader toetsen door het voeren van overleg met de hoofdgebruikers 

(basketbal en badmintonvereniging). Vragen hierbinnen zijn onder andere: wat wordt de 

bezetting van de sport- en nevenruimtes als dit scenario werkelijkheid wordt? Wat betekent dit 

voor de lasten van de verenigingen en kunnen deze worden opgebracht?  

- Na de toetsing een kredietvoorstel uitwerken voor de planvoorbereiding en realisatie. 

  

Planning:  

- toetsing: november 2021 t/m januari 2022. 

- Kredietvoorstel: tweede kwartaal 2022. 

  

Turnhal 

De optie om een nieuwe turnhal te realiseren in combinatie met de renovatie van sporthal 

Boshoven inhoudelijk nader toetsen bij de turnverenigingen. Vragen hierbij zijn o.a. of de 

beperking in de lengte-breedteverhouding leidt tot knelpunten en welke meerwaarde de koppeling 

met de sporthal (en sportzaal) kan bieden.  

 

Planning: start november 2021. 

 

Gymzaal Het Kwadrant 

De vervolgstappen kunnen worden bepaald als het huisvestingsplan van LVO gereed is.   

 

Sporthal Altweerterheide 

De termijn  waarop de hal kan worden gesloten hangt samen met het traject van de vernieuwing 

van sporthal Boshoven. Wel kan alvast de haalbaarheid worden onderzocht van de optie van 

overname van (de exploitatie van) de hal door de hockeyvereniging, eventueel in combinatie met 

andere partijen. Het in beeld brengen van de minimale lasten en potentiele baten zal een eerste 

inzicht geven in de haalbaarheid. Zo wordt duidelijk of dit een optie is die nader uitgewerkt kan 

worden.  

 

Planning: start januari 2022. 

 

Sporthal en sportzaal Stramproy 

Voorlopig uitgangspunt is dat de vernieuwing rond 2030 plaatsvindt. Starten met planuitwerking 

rond 2025 is dan toereikend. Op basis van de wens de koppeling met de voetbalaccommodatie te 

behouden kan deze termijn worden aangepast als ontwikkelingen op dat gebied daarom vragen.  

  

Optimalisering accommodatiegebruik 

 

Oplossen knelpunten sporthal St. Theunis: 

Er zijn een aantal jaren gelden middelen beschikbaar gesteld om het knelpunt van de tribune op te 

lossen. De toen gekozen oplossing bleek echter niet uitvoerbaar en de middelen zijn toen anders 

ingezet. Voorgesteld wordt de financiële afweging over het uitvoeren van deze nieuwe oplossing  

mee te wegen bij de inzet van het prioriteitenbudget voor het jaar 2023. Hiervoor dient een calculatie 

te worden gemaakt.  

 

Verbeteren zichtbaarheid activiteiten zaalsportverenigingen: 

De vervolgstap is nader overleg met de verenigingen en op basis hiervan een kostencalculatie 

maken. Voorgesteld wordt de financiële afweging over het uitvoeren mee te wegen bij de inzet van 

het prioriteitenbudget voor het jaar 2023. Bij sporthal Boshoven dient rekening te worden 

gehouden met de renovatieplannen.  
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Planning:  

- Sporthal St. Theunis: gereed 1 maart 2022.  

- Zichtbaarheid zaalsportverenigingen: voor 1 maart 2022. 

 

Voormalige handboogaccommodatie sportpark Graswinkel 

De keuze voor sloop of behoud wordt betrokken in het traject van de bezuiniging op de 

‘maatschappelijke voorzieningenstructuur’, welke na het vaststellen van de bestuursopdracht 

(gepland december 2021) van start gaat.   

 

Actualiseren gebruiksregeling 

De actualisatie hangt niet samen met keuzes over de vernieuwing van accommodaties en kan 

worden uitgevoerd.  

 

Planning: nieuwe gebruiksregeling gereed en vastgesteld voor 1 juli 2022.   

 

Buitensportaccommodaties 

 

Ontwikkeling voetbalaccommodaties 

Dit traject dient een vervolg te krijgen op basis van de in paragraaf 4.4. bij A voorgestelde vervolg 

overleggen.  

 

Planning: start november 2021. 

 

Tennisaccommodaties 

Een eerste stap is om in een plenair overleg met de verenigingen. Op basis hiervan zal blijken of 

vervolgstappen worden gewenst vanuit de verenigingen en wat de rol van de gemeente hierin is.  

 

Planning: start januari 2022.  

 

Sportpark St. Louis 

Het onderzoeksresultaat dient als input voor een brede herontwikkeling van het sportpark. Hiervoor 
is nog geen planning bepaald.      
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4.6. Financiële consequenties 

 

In deze paragraaf wordt waar relevant en mogelijk een inzicht gegeven in kosten en opbrengsten 
van de voorgestelde richtingen. Alle genoemde (investerings)kosten zijn inclusief BTW en prijspeil 
2021. Bij de kapitaallasten is uitgegaan van de rekenrente 2021. De onderstaande berekeningen 
zijn een eerste indicatie op onderdelen die nog niet volledig zijn. In de uitgewerkte voorstellen die 
later ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd worden de volledige financiële 
consequenties in beeld gebracht. 
 

Overzicht financiële consequenties 

 

Sporthal Boshoven 

 

De investeringskosten en jaarlijkse lasten van scenario 0 en 1 zijn als volgt: 

 

Scenario Investeringskosten Jaarlijkse lasten 1 Jaarlijkse lasten 2 

0  €               4.223.500   €                  411.000    

1  €               6.899.500   €                  454.000   €                  385.000  

 

Zoals al aangegeven in paragraaf 4.3. kunnen de jaarlijkse lasten bij scenario 1 worden verlaagd 

door te kiezen voor een afschrijving van de gehele investering over 50 jaar in plaats van deels 

over 25 en deels over 50 jaar.  

 

De investeringskosten kunnen deels worden gedekt ten laste van het budget voor 

onderwijshuisvesting. Het budget voor de realisatie van één zaal is afgerond € 1.340.000,-. Bij 

scenario 0 wordt vooralsnog uitgegaan van een inzet van 2 van de 3 zaaldelen voor het onderwijs, 

bij scenario 1 om 3 van de 5 zaaldelen. Onderstaand de investeringslasten van de scenario’s 0 en 

1 en de splitsing in de dekking ten laste van het budget voor onderwijshuisvesting en de algemene 

middelen. 

 

 Scenario 0 Scenario 1 

Investeringskosten € 4.223.500,- € 6.899.500,- 

Dekking onderwijshuisvesting € 2.680.000,- € 4.020.000,- 

Dekking algemene middelen € 1.543.500,- € 2.879.500,- 
* Het is een indicatieve financiële opzet en op sommige onderdelen zijn nog niet volledig.  

 

Jaarlijkse lasten: 

- De jaarlijkse lasten van de investering en de exploitatie zijn voorlopig berekend op € 411.000,- 

bij scenario 0 en € 454.000,- bij scenario 1. Dit is inclusief alle lasten voor groot onderhoud 

gedurende de gehele levensduur en huurinkomsten op basis prijspeil 2021. Bij scenario 1 kan 

de jaarlast eventueel worden verlaagd door te kiezen voor Bij scenario 0 wordt dit niet 

geadviseerd;  

- De lasten zullen jaarlijks dalen door de methode van lineaire afschrijving (dalende rentelast). 

Het groot onderhoud wordt ondergebracht in het Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP);  

- Momenteel bedragen de jaarlijkse lasten van sporthal Boshoven € 150.000,-. Het grote verschil 

is logisch. Deze afschrijvingslasten zijn deels gebaseerd op bouwkosten anno 1982. Ook zijn in 

het huidige MJOP voor de periode 2021-2025 nog maar beperkte middelen opgenomen voor het 

onderhoud van sporthal Boshoven. Deze keuze is in 2020 gemaakt wegens de beoogde algehele 

renovatie van de hal. Zonder algehele renovatie zullen hier ook voor deze periode weer middelen 

moeten worden opgevoerd. Behoud van een hal van deze leeftijd zonder keuze voor een algehele 

renovatie is geen realistische keuze.    
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Turnhal 

Bij de vernieuwing van sporthal Boshoven is uitgewerkt wat de meerkosten zijn voor het aanbouwen 

van een turnhal. Dit is gedaan voor scenario 1, maar de ontwikkeling zou ook kunnen worden 

gekoppeld aan scenario 0. De geraamde investeringskosten (inclusief BTW) hiervoor zijn  

€  3.419.000,-. De jaarlijkse lasten van de investering en exploitatie zijn berekend op € 144.000,-. 

Dit is inclusief alle lasten voor groot onderhoud gedurende de gehele levensduur en huurinkomsten 

op basis prijspeil 2021. De jaarlijkse lasten van de huidige turnhal liggen op circa € 139.500,-.  

 

Gymzaal Het Kwadrant 

Vooralsnog geen kosten / opbrengsten.  

 

Sporthal Altweerterheide 

Het sluiten van deze hal levert een financieel voordeel op. De exploitatielasten zullen vervallen. 

Hierbij dient rekening te worden gehouden met eenmalige kosten wegens resterende 

afschrijvingslasten. Een berekening zal worden gemaakt in het kader van het traject van de 

bezuiniging op de ‘maatschappelijke voorzieningenstructuur’. In het kader van deze nota worden de 

minimale lasten en potentiele baten bij overname van (de exploitatie van) de hal door de 

hockeyvereniging in beeld gebracht.  

 

Sporthal en sportzaal Stramproy 

Binnen deze ontwikkeling zal de huidige overcapaciteit kunnen worden teruggebracht. Het is te 

vroeg om te berekenen wat de financiële gevolgen hiervan zijn.   

 

Optimalisering accommodatiegebruik 

Het maken van een calculatie voor het realiseren van een bergruimte en aanschaf van verrijdbare 

tribunes bij sporthal St. Theunis is voorgesteld als vervolgstap.  

 

Voormalige handboogaccommodatie sportpark Graswinkel 

De kosten van deze accommodatie hangen samen met de keuze die wordt gemaakt: behoud of 

sloop. Bij sloop komen eenmalige kosten op, maar vervallen de huidige lasten.  

 

Actualiseren gebruiksregeling 

Uitvoering leidt niet tot kosten.  

 

Ontwikkeling voetbalaccommodaties 

Het onderzoek adviseert te komen tot schaalvergroting door het realiseren van 4 clusters. Dit leidt 

voor zowel de verenigingen als de gemeente voor lagere jaarlijkse lasten. In het onderzoeksrapport 

is berekend dat de voorgestelde clustering kan leiden tot de volgende besparingen op de jaarlijkse 

kosten voor de gemeente: 

 

- Scenario 1    € 293.500,- 

- Scenario 2    € 202.500,- 

- Scenario 3    € 284.500,- 

- Combinatie scenario 2 en 3:  € 193.500,- 

 

Hierbij is uitgegaan van de kosten die nodig zijn om de huidige accommodaties in stand te houden 

in de periode 2021-2031. De hiervoor vereiste investeringen zijn echter niet allemaal vertaald in de 

MJOP 2021-2025. Bij het opstellen van de MJOP is uit financiële overwegingen een voorschot 

genomen op de verwachte daling van het totale aantal velden. Verder is in bovenstaande bedragen 

nog geen rekening gehouden met: 

- de geadviseerde (eenmalige) bijdragen van de gemeente voor de investeringen in de opstallen 

op de locaties die behouden blijven; 

- het eventueel saneren van doorlopende lasten van verenigingen voor opstallen die zij verlaten; 

- eenmalige kosten wegens resterende gemeentelijke afschrijvingslasten op de locaties die 

worden verlaten; 

- huurinkomsten voor veldverlichting (die in de calculatie als gemeentelijke investering zijn 

meegenomen).   
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De bedragen dienen voorlopig te worden beoordeeld als een onderbouwing dat een gezonde 

toekomst voor de voetbalsport uiteindelijk de gemeente en de verenigingen geen geld kost maar 

geld bespaart. Het uiteindelijke financiële resultaat hangt af van de definitieve keuzes die worden 

gemaakt, waarbij ook de inhoudelijke argumenten een rol spelen. Op basis hiervan kunnen per 

cluster exacte berekeningen worden gemaakt. Duidelijk is ook dat dit een traject is met een 

gefaseerd verloop. Het te realiseren financiële voordeel zal dus geleidelijk tot stand komen, maar is 

daarna wel voor lange termijn geborgd.   

 

Bij de genoemde bedragen is de waarde van de locaties die vrijvallen niet meegenomen.   

 

Voor de uitvoering van het vervolgtraject is inzet van een interne projectleider gewenst. Deze wordt 

dan inhoudelijk ondersteund vanuit de afdeling OCSW.  

 

Tennisaccommodaties 

Uitvoering leidt niet tot kosten.  

 

Doorkijk beschikbare dekking voor uitvoering definitieve keuzes 
 

Er worden nog geen definitieve keuzes gemaakt. Ook de voorgestelde vervolgstappen hebben nog 
geen financiële gevolgen. Uitvoering van de vervolgstappen kan plaatsvinden binnen de bestaande 
personele formatie. Vanuit de systematiek van dekking van de kosten van de interne projectleider 
voor het traject van de voetbalaccommodaties moet worden beoordeeld hoe deze kosten kunnen 

worden verantwoord voorafgaand aan (eventuele) investeringsvoorstellen voor de realisatie van de 
gewenste wijzigingen van de voetbalaccommodaties.   
 
Bij investeringsvoorstellen die voortvloeien uit de verdere uitwerking van de in deze nota 
benoemde richtingen, wordt de financiële dekking verder uitgewerkt. Hierbij wordt de dekking uit 
bestaande middelen betrokken. Bestaande middelen die kunnen worden ingezet zijn:  
 

Budget onderwijshuisvesting 

In dit budget zijn middelen gereserveerd voor vervanging van bestaande 
binnensportaccommodaties.  
 
Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP) 

In het MJOP voor de gemeentelijke (sport)accommodaties worden middelen geraamd voor groot 
onderhoud en renovaties. Op basis van een raming voor een lange termijn worden steeds periodiek 

voor een periode van 5 jaar financiële middelen beschikbaar gesteld via de begroting. In 2020 is het 
MJOP voor de periode 2021-2025 vastgesteld.  
 
Jaarlijkse huurlasten en exploitatielasten 
De jaarlijkse huur- en exploitatielasten van te vervallen of te vernieuwen accommodaties vormen 
een beschikbare dekking voor de exploitatielasten van te realiseren / te vernieuwen 
accommodaties.  

 

Bronnen 
 
- Gesprekken gebruikers sportaccommodaties. 
- Rapport ‘Onderzoek toekomst sporthal Boshoven (2021), Synarchis. 
- Rapport ‘Onderzoek toekomst voetbalsport (2021), Synarchis. 
- Rapportage  ‘Zo sport Nederland, Trends en ontwikkelingen in sportdeelname (2013-2019)’,  

NOC*NSF. 

- Rapportage ‘Zo sport Nederland 2020. NOC*NSF’. 
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Bijlagen  
 

 

 

Specificatie prognose ontwikkeling aantal normuren bewegingsonderwijs basisscholen 

 

 

School 2020 2030 2040 

Odaschool 17 13,5 15 

OBS De Uitkijktoren 6 6 6 

Montessorischool 12 10,5 10,5 

OBS Molenakker 17 18 16,5 

IKC Laar 6 10,5 9 

IKC Leuken 18 18 18 

Aan de Bron 12 10,5 10,5 

De Kameleon 3 3 3 

Het Dal 14 12 13,5 

Brede School Moesel 12 12 12 

OBS De Graswinkel 12 10,5 12 

St. Laurentius 3 3 3 

St. Jozef 3 3 3 

St. Joannes 3 3 3 

De Firtel 9 7,5 7,5 

OBS De Duizendpoot 3 3 3 

Vrije school (prognose)  0 9 9 

Totaal 150 153 154,5 

 

 

  



63 
 

Specificatie ledenaantallen sportverenigingen per 1 juni 2021 

(voor zover ontvangen) 

 

Binnensportaccommodaties: 

 

Vereniging Sport Leeftijd Totaal 

    < 20 20-45 45-65 65-75 75+   

Rapiditas handbal 174 57 0 0 0 231 

HV Stramproy handbal 69 11 0 0 0 80 

BAL basketbal 148 32 3 0 0 183 

BC Weert '67 badminton 39 25 23 31 4 122 

BC Stramproy badminton 0 3 16 1 0 20 

VC Weert volleybal 94 42 25 6 2 169 

VC Stravoc volleybal 45 60 23 0 0 128 

TTV Megacles tafeltennis 8 19 15 8 5 55 

De Bottekrakers gymnastiek 40 0 5 7 0 52 

Jan van Weert turnen 213 31 14 28 20 306 

Tensor Turnen turnen 129 14 0 0 0 143 

ZV Weert zaalvoetbal 0 35 0 0 0 35 

 

  
Buitensportaccommodaties: 

 

Vereniging Sport Leeftijd Totaal 

    < 20 20-45 45-65 65-75 75+   

HSV Indians honkbal 10 37 8 0 0 55 

HV Weert hockey 476 168 39 4 5 692 

AV Weert atletiek 132 65 163 181 102 643 

TV Weert triathlon 7 33 38 7 0 85 

HBS Weert handboog 10 9 6 0 0 25 

TC Boshoven tennis 76 103 94 48 14 335 

TC Lichtenberg tennis 7 19 38 8 17 89 

TC van Horne tennis 5 27 33 32 14 111 

TC Weert tennis 33 71 57 26 14 201 

TC Weert Oost tennis 28 70 83 43 20 244 

TC De Grensmeppers tennis 60 62 58 31 9 220 

TC Altweerterheide tennis 12 22 25 6 2 67 

SV Altweerterheide voetbal 20 46 12 1 0 79 

RKSVV Swartbroek voetbal 3 72 7 0 0 82 

DESM voetbal 227 150 25 6 0 408 

Wilhelmina '08 voetbal 63 60 6 0 0 129 

SV Laar voetbal 284 269 0 0 0 553 

MMC Weert voetbal 267 154 27 1 0 449 

FC Oda voetbal 325 119 36 0 0 480 

Brevendia voetbal 171 95 15 1 0 282 

Crescentia voetbal 32 47 14 1 0 94 
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Overzichtskaartjes binnen-en buitensportaccommodaties 
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Clusteroverleg FC ODA – SV Laar - COVS 12 juli 2021 (Cluster 1) 

Aanwezig; 

Namens de gemeente;  - Juul van Cruchten, beleidsadviseur Sport 

- Maurice Lamers, beleidsondersteuning Sport 

Namens FC ODA;  -       Math Smeets, voorzitter 

-  Eli Pashouwers, bestuurslid 

-  Sander Hofs, bestuurslid 

Namens SV Laar:   -  Raoul Hoovers, voorzitter 

-     Vivian Houben, penningmeester 

Namens COVS:   -  Mart Ramaekers, penningmeester 

 

Het overleg vond plaatst naar aanleiding van het door Synarchis verrichte onderzoek en 

opgestelde rapport ‘Onderzoek toekomst voetbalsport gemeente Weert’ d.d. 24 juni 2021. 

Dit rapport is ter beschikking gesteld aan alle voetbalverenigingen van gemeente Weert. 

 

In de rapportage wordt een clustering voorgesteld van de drie verenigingen op sportpark 

Boshoven (FC ODA) 

 

DRAAGVLAK 

 

SV Laar  geeft aan dat het rapport geen verrassing was. Het onderzoek van Synarchis schiet 

echter te kort. Zo is er slechts uitgegaan van één scenario, zoals nu voorligt, terwijl er ook andere 

scenario’s bekeken hadden moeten worden, zoals één grote clustering van alle 

voetbalverenigingen in Weert . Een zgn. ‘FC WEERT’ t/m scenario’s waarbij alle of de meeste 

verenigingen zelfstandig blijven voortbestaan Alleen op die manier kunnen alle plussen en minnen 

tegen elkaar afgewogen worden en valt er iets te vergelijken voor de verenigingen en de anderen 

die gekend worden in de te nemen besluiten (zoals de gemeente raad)SV Laar wilt nog steeds dat 

deze scenario’s op hoofdlijnen worden uitgewerkt zodat er weloverwogen een besluit genomen kan 

worden obv alle voor- en nadelen en niet hoofdzakelijk gebaseerd op kosten van velden. 

De onderbouwing uit deze scenario’s gaat namelijk onmisbaar zijn voor het goede verhaal en het 

creëren van draagvlak bij de leden voor welk scenario dan ook. Daar gaat namelijk de 

belangrijkste uitdaging zitten. SV Laar draait momenteel enorm goed zowel organisatorisch als 

sportief en zelfs financieel gaat het nog naar behoren na 2 jaar corona perikelen. Kortom de leden 

zullen echt maximaal ‘verleid’ moeten worden om in te stemmen met een ander scenario dan een 

zelfstandig voortbestaan. 

Meest opvallende conclusie in het rapport is dat vrijwel alle gebouwen van de voetbalverenigingen 

als verouderd omschreven worden. Dat is iets wat we hebben laten gebeuren in Weert en waar we 

niet trots op kunnen zijn. 

De door Synarchis geconstateerde overcapaciteit van beschikbare velden is wat SV Laar betreft 

niet realistisch.  Nog los van de huidige groei bij SV Laar wordt er in de normering geen rekening 

gehouden met de in onze ogen onhaalbare praktische uitvoering van bv 4 wedstrijden (6tegen6) 

tegelijkertijd op 1 veld, trainingsfrequentie, combinatie met kantine avonden en alle 

gespecialiseerde trainingen (zoals techniek-, keepers-, en hersteltrainingen). Daarnaast zijn er 

regelmatig velden uit de roulatie vanwege de slechte staat (bv door overlast van engerlingen 

(soort worm die de grasmat en ondergrond ernstig beschadigen en het veld onbespeelbaar 

maken). Kortom er is in onze beleving geen sprake van overcapaciteit. Sterker nog trainings- en 

wedstrijdschema’s vormen iedere keer weer een uitdaging zoals ook staat opgetekend in het 

rapport. 

SV Laar staat open voor een clustering op Boshoven, maar er bestaat zoals eerder toegelicht geen 

noodzaak. Het is een bloeiende vereniging. Bij een eventuele clustering zal dus aan een heel 

aantal (rand)voorwaarden voldaan moeten worden. Denk hierbij aan zaken als uitbreiding van het 

plan van de nieuwbouw op ODA op alle vlakken (meer velden, kleedkamers, grotere kantine, meer 

parkeerplek etc…), alternatieven voor de maatschappelijke partners van SV Laar (oa OBS 

Molenakker, IKC Laar, Humankind en de wijkraad) die ook gebruik maken van de accommodatie 

en vergoeding voor alle kapitaalvernietiging bij SV Laar. 

Zo zal er op korte termijn geïnvesteerd gaan worden in renovatie van de bestaande kantine. Het 

plan ligt al ter accordering bij de gemeente. Uitstel is gezien de staat van onderhoud niet mogelijk. 
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Als er op termijn de clustering een feit zou worden en SV Laar verhuist naar Boshoven, zal ook 

deze investering gecompenseerd moeten worden. Op alle randvoorwaarden (die nog in detail 

uitgewerkt moeten worden)  zullen onvoorwaardelijke toezeggingen vanuit de gemeente nodig zijn 

om dit scenario haalbaar te maken. En dus zal de raad over alle mogelijke (financiële) 

consequenties geïnformeerd moeten worden. 

 

FC ODA geeft aan open te staan voor de voorgestelde clustering. Het rapport was dan ook niet 

verrassend. Men moet dus niet om de hete brij heen draaien. Schaalvergroting betekent minder 

velden, minder onderhoud en dus kostenreductie voor de gemeente. FC ODA vindt het 

teleurstellend dat in het onderzoek voorbij is gegaan aan een eerdere, reeds geaccordeerde 

clustering van sportclubs en aanverwante instanties op Boshoven. De open club. Het ontbreekt aan 

een totaalvisie. 

FC ODA heeft inmiddels een uitgewerkt plan voor een nieuw clubgebouw, waarbij uitbreiding 

mogelijk is als er inderdaad een clustering met SV Laar en COVS wordt gerealiseerd. 

Het is voor FC ODA wel duidelijk dat schaalvergroting ook voor de vereniging voordelen kan 

opleveren, zoals een beter en functioneler gebouw, een grotere vrijwilligerspool en een 

kwaliteitsslag in de technische staf. Maar net als SV Laar wil ook FC ODA concrete toezeggingen 

dat investeringen die door clustering ongedaan worden gemaakt, gecompenseerd gaan worden. 

 

COVS geeft aan open te staan voor de voorgestelde clustering, maar sluit zich aan bij de mening 

van FC ODA en SV Laar dat vooraf harde toezeggingen gedaan moeten worden over de 

(rand)voorwaarden en dat de raad de financiële impact van deze voorwaarden kent. 

 

De aanwezige bestuursleden geven aan dat deze clustering mogelijk een aanzuigende werking 

gaan hebben op leden van andere verenigingen. Het wordt allemaal groter, nieuwer en ‘sexier’. Dit 

zal dus consequenties hebben voor de ledenaantallen van de overige verenigingen. Hiermee moet 

met de plannen rekening worden gehouden. 

Het zou ook goed zijn als raadsleden, voordat het nieuwe beleidsplan besproken wordt, ter plekke 

komen kijken bij de verenigingen om gevoel te krijgen bij de clubs, de locaties, de mensen die er 

bij betrokken zijn, de onderlinge samenwerking met andere verenigingen en de sociale impact 

(leefbaarheid). 

 

MOGELIJKE VERVOLGSTAPPEN 

• De gemeente geeft aan dat het rapport van Synarchis slecht één van ingrediënten is als 

input voor het vast te stellen sport- en accommodatiebeleid. Deze wordt als bijlage aan de 

Raad gestuurd, net als de verslagen van de cluster overleggen. Het is aan de Raad om 

daar iets van te vinden. De bevindingen van Synarchis zijn geen voldongen feit 

 

 

• De drie verenigingen willen dat de verslagen van het overleggen met de overige clusters 

openbaar zijn. Dit wordt toegezegd. 

 

 

• De drie verenigingen wensen een vooroverleg met het cluster over het sport- en 

accommodatiebeleid van gemeente Weert, voordat het naar de Raad gaat. Dit wordt 

toegezegd. 
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Clusteroverleg MMC Weert – Wilhelmina 08 -  13 juli 2021 (Cluster 2) 

Aanwezig; 

Namens de gemeente:  -       Juul van Cruchten, beleidsadviseur Sport 

-   Maurice Lamers, beleidsondersteuning Sport 

Namens MMC:   -  Rick Steijvers, voorzitter 

Namens Wilhelmina 08  -      Loek Linnartz, vice voorzitter 

-  Cor Pleunis, vice voorzitter 

    -      Geert Thijssen, bestuurslid 

 
Het overleg vond plaatst naar aanleiding van het door Synarchis verrichte onderzoek en 

opgestelde rapport ‘Onderzoek toekomst voetbalsport gemeente Weert’ d.d. 24 juni 2021. 

Dit rapport is ter beschikking gesteld aan alle voetbalverenigingen van gemeente Weert. 

 

In de rapportage wordt een clustering voorgesteld van MMC WEERT en Wilhelmina 08 op sportpark 

De Graswinkel met behoud Drakesteyn als alternatief 

 

Voorafgaand aan het overleg geeft Wilhelmina 08 aan dat de notulen vertrouwelijk moeten blijven 

(tot aan de behandelingen door de Raad) en alleen gedeeld mogen worden binnen de besturen van 

MMC Weert en Wilhelmina 08. Dit wordt toegezegd. 

 

DRAAGVLAK 

 

Wilhelmina 08 geeft aan dat het rapport van Synarchis aan alle kanten rammelt en niet lijkt te 

zijn geschreven vanuit de intentie om een gezond voetbalklimaat te creëren, maar vooral om koud 

en zakelijk een kostenbesparing door te voeren. Snijden in aantal velden en daarmee ook 

besparing onderhoudskosten. 

Er is ook nauwelijks inbreng vanuit de verenigingen in de rapportage terug te vinden. Het rapport 

werd slechts 2 dagen voor de presentatie toegestuurd met verzoek om aan-opmerkingen en 

vragen te formuleren. Daar was dus nauwelijks tijd voor. Synarchis heeft de gebouwen op 

Drakesteyn en St. Louis overigens niet eens van binnen bekeken.      

 

Ten aanzien van de voorgestelde clustering met MMC: beide clubs hebben nu al moeite om 

talentvolle jeugd te behouden voor de eigen seniorenteams. Als de jeugd van Wilhelmina zou 

moeten trainen op Graswinkel, wordt dit probleem voor Wilhelmina alleen maar groter.  

Dus een verregaande samenwerking/clustering met MMC Weert ligt voor de hand en is voor de 

nabije toekomst wellicht zelfs noodzakelijk. Het is echter onbegrijpelijk en onacceptabel dat in het 

rapport van Synarchis Drakesteyn slechts als alternatief is meegenomen. Wilhelmina kan dit niet 

opgeven, tenzij er een wijziging bestemmingsplan komt, waarbij de eigenaar voor een goede prijs 

uitgekocht wordt. De eigenaar heeft immers al jarenlang zijn nek uitgestoken en voor Wilhelmina 

kost Drakesteyn feitelijk niks, behalve de kosten van het onderhoud.  

Het onderhoud van het gehele terrein is echter voor rekening van Wilhelmina. Wilhelmina staat op 

het punt om de erfpacht, die tot en met 2025 loopt, om te zetten naar onbepaalde tijd met een 

opzegtermijn van 2 jaar. 

 

Wilhelmina staat open voor verregaande samenwerking met MMC Weert en sluit op termijn 

fusering zelfs niet uit. Sportpark Drakesteyn, plus kantine, zou echter in deze constructie 

meegenomen moeten worden. De kantine vooral ook omdat deze veel inkomsten genereert 

vanwege  consumptie-inkomsten door de drukke bezetting ook van andere verenigingen en 

organisaties. 

 

Indien het sportpark, vanwege wijziging bestemmingsplan, en daarmee verkoop door de eigenaar, 

niet voor voetbal en Wilhelmina behouden kan blijven, dan moet in ieder geval de kantine voor de 

club, cq. het cluster  behouden blijven, vanwege de eerder genoemde inkomsten en waarde 

onroerend goed 

 

Als Wilhelmina noodgedwongen weg moet van Drakesteyn zal er voor de beide clubs een 

gezamenlijke hoofdklassewaardige accommodatie op De Gaswinkel moeten komen. Daar is de 

gemeente dan ook financieel verantwoordelijk voor. 
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Vanuit Wilhelmina bestaat weinig vertrouwen richting de gemeente vanwege een lopende claim en  

de manier waarop hierover is gecommuniceerd. Dit werd tijdens het overleg uitvoerig door de 

bestuursleden van Wilhelmina gememoreerd, maar is vanwege de aard van het overleg niet 

opgenomen in dit verslag. 

MMC Weert vraagt zich wel af of Wilhelmina voldoende vertrouwen heeft in een mogelijke 

clustering. 

Wilhelmina geeft aan dat men weinig waarde hecht aan de rapportage van Synarchis omdat 

Synarchis uitgaat van KNVB normeringen zonder rekening te houden met besproken bijzondere 

omstandigheden en gefundeerde beleidskeuzes maar Wilhelmina’08 is wel van mening dat 

samenwerking/clustering kan bijdragen aan een gezonder voetbalklimaat en heeft de afgelopen 

jaren hiertoe dan ook meerdere vergeefse pogingen ondernomen! 

Wilhelmina heeft meer geloof in een fusie dan in samenwerking. 

Een fusie is wellicht moeilijker in besluitvorming ,maar geeft grote voordelen in de uitvoering 

 

 

 

MMC Weert  geeft aan dat het rapport geen verrassing was. Het onderzoek van Synarchis schiet 

echter te kort. Zo is er slechts uitgegaan van één scenario, zoals nu voorligt, terwijl er ook andere 

scenario’s bekeken hadden moeten worden, zoals één grote clustering van alle 

voetbalverenigingen in Weert. Een zgn. ‘FC WEERT’. Ook als dit alternatief niet haalbaar zou 

blijken, praktisch en/of financieel, dan was er in ieder geval iets te vergelijken door de Raad. 

Los daarvan is het voorgestelde cluster MMC-Wilhelmina 08 wel voor de hand liggend. MMC Weert 

staat dus ook open om de optie tot samenwerking weer te gaan verkennen.   

Er zijn in het verleden al verkennende gesprekken geweest tussen de twee clubs over 

samenwerking, met name gericht op de jeugdafdelingen. Deze gesprekken zijn echter gestrand 

vanwege het feit dat dit niet van toegevoegde waarde bleek te zijn voor beide clubs. Ook nu staat 

MMC Weert weer open voor verdere verkenning.  

Echter heeft MMC Weert naar aanleiding van het clusteroverleg op 13 juli nog een interne 

vergadering georganiseerd.  Het resultaat van dit overleg is dat de vereniging nu een ander 

standpunt heeft.   

Dit standpunt wordt hieronder beschreven.  

MMC Weert wil samen met de Gemeente Weert en de verenigingen in Weert West en Zuid 

onderzoeken of er de mogelijkheid bestaat tot 

een verregaande vorm van samenwerking met als doel een gezonde vereniging aan de west én 

zuid/oost zijde van Weert. Zo zouden er twee evenwichtige voetbalverenigingen kunnen ontstaan 

binnen de Gemeente Weert, waar met de andere vereniging de combinatie FC Oda – SV Laar 

wordt bedoeld. MMC stelt dat deze vereniging (Weert Zuid/Oost) Hoofdklasse waardig gemaakt 

zou kunnen worden.  

MMC geeft aan dat deze vereniging gehuisvest zou kunnen worden op Sportpark Graswinkel (het 

Sportpark Graswinkel zou het natuurgrasveld om kunnen leggen naar 2 velden richting randweg 

zodat op termijn hier 3 of 4 verenigingen eventueel gehuisvest zouden kunnen worden), maar 

benadrukt dat het bereid is om alle opties en scenario’s te willen gaan verkennen over deze 

verregaande samenwerking.  

 

Bij de start van de verkenningen vindt MMC niet dat er al eisen en voorwaarden zouden moeten 

worden gesteld. Er zou eerst afgetast moeten worden of de vergezichten en lange termijn visie 

voor  2 verenigingen in Weert,  door de andere deelnemers gedeeld worden.    

 

Uiteindelijk staat het belang van een gezond voetbalklimaat, met name voor de jeugd, voorop. 

MMC Weert weet dat er tussen Wilhelmina en de gemeente nog onenigheden liggen en wil daar 

vooral geen partij in zijn of worden. 

 

Zowel Wilhelmina als MMC Weert zijn van mening dat randvoorwaarden voor clustering , ook 

financieel, opgesteld moeten worden in harde toezeggingen door de gemeente/Raad. 
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MOGELIJKE VERVOLGSTAPPEN 

• De gemeente geeft aan dat het rapport van Synarchis slecht één van ingrediënten is als 

input voor het vast te stellen sport- en accommodatiebeleid. Deze wordt als bijlage aan de 

Raad gestuurd, net als de verslagen van de cluster overleggen. Het is aan de Raad om 

daar iets van te vinden. De bevindingen van Synarchis zijn geen voldongen feit 

 

• Wilhelmina en MMC Weert willen vooralsnog niet  dat het verslag van het overleg met de 

overige clusters wordt gedeeld. Dit wordt toegezegd. 

 

• Er zal apart  een vooroverleg met het cluster over het sport- en accommodatiebeleid van 

gemeente Weert plaatsvinden, voordat het naar de Raad gaat.  
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Clusteroverleg DESM – RKSVV - 20 juli 2021 (Cluster 3) 

Aanwezig; 

Namens de gemeente;   -      Juul van Cruchten, beleidsadviseur Sport 

- Maurice Lamers, beleidsondersteuning Sport 

Namens DESM;   -      Remon Moonen, vice voorzitter 

- Stan Rademakers, bestuurslid 

- Tim Jacobs, voorzitter voetbalcommissie 

Namens RKSVV:   -      Will van de Boel, voorzitter 

    -      Henri van Geneijgen, oud voorzitter 
 

Het overleg vond plaatst naar aanleiding van het door Synarchis verrichte onderzoek en 

opgestelde rapport ‘Onderzoek toekomst voetbalsport gemeente Weert’ d.d. 24 juni 2021. 

Dit rapport is ter beschikking gesteld aan alle voetbalverenigingen van gemeente Weert. 

 

In de rapportage wordt een clustering voorgesteld van DESM en RKSVV op sportpark Vrouwenhof 

 

DRAAGVLAK 

 

RKSVV  geeft aan dat het voorgestelde cluster geen verrassing is. De twee clubs passen ook goed 

bij elkaar en hebben een soortgelijke clubgeest. Het zijn beide ‘dorpsclubs’. De samenwerking gaat 

al jaren goed. Echter RKSVV wegtrekken uit Swartbroek zou funest zijn voor de leefbaarheid van 

Swartbroek. RKSVV is meer dan alleen een voetbalclub in de wijk. Op sportpark Molenzicht wordt 

al samengewerkt met de daar gevestigde clubs en verenigingen en niet alleen op sportgebied. 

Bevordering van bewegen werd bijvoorbeeld tijdens corona bevorderd door de sportvelden open te 

stellen voor de jeugd in de wijk. 

Na enkele moeilijke jaren waarin noodgedwongen afscheid werd genomen van de jeugdafdeling, 

ziet de club nu weer jongeren terugkomen naar de senioren. Jongeren die binding hebben met 

Swartbroek. Er zal bij de leden dan ook weinig draagvlak zijn om naar Vrouwenhof te verhuizen. 

RKSVV is geen grote club (ca. 200 leden), maar wel vitaal en financieel heeft RKSVV altijd zelf de 

broek hoog gehouden, dus voor RKSVV bestaat er ook geen noodzaak om te clusteren op 

Vrouwenhof. 

Clustering zou ook direct problemen opleveren met de trainingen. Er wordt bij voorkeur niet op de 

vrijdagavond getraind.. Ook het samen runnen van een kantine zal problemen gaan opleveren. 

RKSVV stelt voor om de horizon niet bij 2030 te leggen, maar over een termijn van 5 jaar te 

bezien hoe de club zich ontwikkelt. Als er door teruglopende ledenaantallen noodzaak ontstaat zal 

RKSVV niet aarzelen om aan te kloppen bij DESM. 

 

DESM geeft aan het onderzoek van Synarchis erg technocratisch is opgepakt. Leefbaarheid in de 

wijk is schijnbaar geen belangrijk issue geweest. Bij een clustering past RKSVV wel goed bij DESM 

en als er noodzaak ontstaat bij RKSVV, staat de deur open. In dat geval ligt fusering meer voor de 

hand dan vergaande samenwerking. Maar ook bij DESM zelf bestaat op dit moment geen 

noodzaak. De club is gezond, ook financieel en er is weinig verloop. Wel zal er binnen het 

sportpark Vrouwenveld nog gewerkt kunnen worden aan meer synergie tussen de daar aanwezige 

clubs en organisaties. Zo zou de kantine bijvoorbeeld meer beschikbaar kunnen komen voor 

andersoortige activiteiten . DESM denkt dat een fusie niet zal leiden tot een betere 

vrijwilligersbezetting.  

Vanuit de gemeente wordt opgemerkt dat naar verwachting er een probleem gaat ontstaat in het 

‘vrijwilligersleger’. Dit is een landelijke trend. Verder is er geen club die financieel in staat is om de 

eigen accommodatie te renoveren of vernieuwen, zonder externe financiering of leningen. Een 

clustering zou op beide gebieden meer mogelijkheden bieden. 

Er wordt terecht, vanuit meerdere clubs aangegeven dat leefbaarheid in het dorp of de wijk een 

belangrijk aandachtspunt is. De vraag is; ‘wat mag leefbaarheid kosten ?’ 

 

DESM geeft aan dat de gemeente zou moeten aangeven wat leefbaarheid hun waard is en dit 

vertalen naar subsidie. Dan weten de verenigingen wat ze zelf moeten doen om te kunnen 

voortbestaan en om onderlinge samenwerking te bevorderen. 
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MOGELIJKE VERVOLGSTAPPEN 

• De gemeente zal zich beraden of het criteria kan en wil opstellen waaraan een club moet 

voldoen om als vitaal te kunnen bestempelen. Dit zal maatwerk moeten zijn, rekening 

houdend met de maatschappelijke functie van een club in de wijk. 

 

• geeft aan dat het rapport van Synarchis slecht één van ingrediënten is als input voor het 

vast te stellen sport- en accommodatiebeleid. Deze wordt als bijlage aan de Raad 

gestuurd, net als de verslagen van de clusteroverleggen. Het is aan de Raad om daar iets 

van te vinden. De bevindingen van Synarchis zijn geen voldongen feit 

 

• De verslagen van de overleggen met DESM en RKSVV mogen gedeeld worden met de 

overige clusters. 

 

• De besturen van DESM en RKSVV zullen op regelmatige basis onderling de ontwikkelingen 

binnen de clubs en de onderlinge samenwerking bespreken, zoals elkaar aanvullende 

teams, in afwachting van verdere stappen vanuit de gemeente t.a.v. clustering. 

 

• Zowel RKSVV als DESM geven expliciet aan binnen de beide sportparken de onderlinge 

verwevenheid van verenigingen op te zoeken en te versterken. 
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Clusteroverleg Altweerterheide – Brevendia – Crescentia 8 juli 2021 (Cluster 4) 

Aanwezig; 

Namens de gemeente;  -       Juul van Cruchten, beleidsadviseur Sport 

-   Maurice Lamers, beleidsondersteuning Sport 

Namens Crescentia;  -       Wim Kiggen, voorzitter 

- Roel Coolen, penningmeester 

Namens Altweertheide   -       Jos Smolenaers, vice voorzitter en penningmeester 

Namens Brevendia  -       Cor Verkoelen, bestuurslid 

 

Het overleg vond plaatst naar aanleiding van het door Synarchis verrichte onderzoek en 

opgestelde rapport ‘Onderzoek toekomst voetbalsport gemeente Weert’ d.d. 24 juni 2021. 

Dit rapport is ter beschikking gesteld aan alle voetbalverenigingen van gemeente Weert. 

 

Ten aanzien van de Clustering Altweerterheide, Brevendia en Crescentia worden er 2 scenario’s 

gepresenteerd; 

1. Clustering van de drie verenigingen op sportpark De Steinakker in Stramproy 

2. Als scenario 1, maar dan als dorpencluster op en centrale locatie tussen de dorpen, tussen 

Tungelroy en Stramproy. 

 

DRAAGVLAK 

 

Crescentia geeft aan absoluut niet naar de Steinakker te verhuizen. Verhuizing zou een ramp 

voor de leefbaarheid van het kerkdorp betekenen en het versterven van de vereniging. Senioren 

zullen in dat geval stoppen. Ontmoetingen tussen dorpsgenoten en zelfs de horeca zijn gekoppeld 

aan het hebben van een voetbalclub in het dorp. Crescentia heeft een fanatieke vrijwilligersbrigade 

Vrijwilligers die zich nu met plezier inzetten voor de vereniging zullen ook stoppen. Leefbaarheid 

heeft te maken met intrinsieke motivatie en deze verdwijnt als er geen binding meer is tussen de 

club en de locatie. 

In het verleden is er een poging geweest om gemengde teams te vormen met Brevendia op locatie 

Steinakker en dit is voor Crescentia teleurstellend verlopen. 

Als het tot een clustering zou komen, dan is een nieuwe locatie tussen Tungelroy en Stramproy de 

enige bespreekbare optie. 

 

Bij Crescentia is na jaren van teruggang nu weer een toename en dat komt doordat er de laatste 

10/15 jaren veel nieuwbouw heeft plaats gevonden. 
 
 

Brevendia geeft aan dat beide scenario’s bespreekbaar zijn. Brevendia heeft zelf geen behoefte 

aan schaalvergroting of fusies. Het is een gezonde grote vereniging. Clustering op een nieuwe 

locatie is als alternatief ook bespreekbaar, echter alleen als de andere verenigingen die zijn 

gehuisvest op de Steinakker mee kunnen verhuizen. Brevendia waarschuwt er ook voor dat 

clustering van verenigingen zeker praktische problemen gaat opleveren, ,maar dat dit vooraf goed 

te regelen valt. Er zou bijvoorbeeld een stichting boven de verenigingen kunnen hangen, zodat zij 

bijvoorbeeld de kantine kunnen runnen en het financiële stuk van de verenigingen uit handen kan 

nemen.  

 
 

 

Altweerterheide geeft aan dat de argumenten die verwoord worden door Cresentia ook voor 
Altweerterheide gelden. Het hebben van een sportaccommodatie en een voetbalvereniging zijn 
cruciaal voor de leefbaarheid. Beide voorgestelde scenario’s van clustering zal de doodsteek zijn 
voor de voetbalclub Altweerterheide. Zowel de afstand naar de Steinakker als een nieuwe locatie is 

te groot. Net als bij Crescentia zullen de senioren gaan stoppen. Altweerterheide ligt dicht bij de 
kern Weert, met name Weert zuid. Binding en het sociale leven is voornamelijk gericht op de kern 
van Weert, dan naar Tungelroy of Stramproy. Een cluster met een verenging binnen de stadskern 
is geen optie voor Altweerterheide.  
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Met Crescentia heeft Altweerterheide een goede samenwerking met betrekking tot de junioren van 
7 tot en met 13 jaar. In het najaar trainen en spelen ze hun wedstrijden op het sportpark in 

Tungelroy en in het voorjaar op het sportpark in Altweerterheide. Bij Altweerterheide is het 
juniorenbestand de laatste jaren vrij constant, zo rond de 20/25 leden. In Altweerterheide komt 

nieuwbouw niet of beperkt van de grond. Hier zou veel meer aandacht voor moeten zijn. 
Voor de junioren vanaf 14 jaar hebben we een samenwerking met Brevendia. 
 
Altweerterheide geeft aan dat ze de 9 voetbalverenigingen in Weert wilt koesteren. 
Schaalvergroting en/of fusies is naar hun mening de dood van de voetbalsport in de Gemeente 
Weert. Door de 9 verenigingen heb je binnen de gemeente voor de lagere teams al bijna een 
volledige competitie. 

Men kan bij wijze van spreken al per fiets naar de uitwedstrijden. Ga je over tot fusies moeten al 
deze lagere teams al veel verder op verplaatsing, naar bijvoorbeeld de regio tussen Roermond en 
Sittard. Op de zondagmorgen nog vroeger vertrekken, langere reistijden. Men houdt ermee op en 
gaan wat anders doen.  
 

Daarnaast gaf Altweerterheide nog aan dat de infrastructuur van sportpark Op den Das een groot 

probleem voor hun vergt. Ze moeten de kleedlokalen gebruiken van de sporthal. De KNVB heeft 

aangegeven dat dit een onveilige situatie is en dat hier verandering in moet komen. Ze hebben 

hiervoor een waarschuwing gekregen bij de volgende keer kan dit leiden tot een boete. De club 

heeft geen eigen kleedruimtes waarbij ze aangeven dat ze hierdoor geen andere activiteiten 

kunnen laten plaatsvinden zoals oefenwedstrijden. Door deze situatie hebben ze 2 jaar geleden 

een seniorenteam (20 leden)moeten weigeren, omdat ze een extra team niet geplaats konden 

krijgen op het sportpark.  

 

Altweerterheide geeft aan dat er in het rapport van Synarchis geen rekening mee is gehouden dat 

zij ook nog jeugd hebben. Synarchis heeft de speelvelden voor de zaterdag genoteerd op: 0. 

Daarnaast hebben gebruiken ze nog de vrijdagavond voor hun wedstrijden, 7x7.  

 

 

MOGELIJKE VERVOLGSTAPPEN 

• Crescentia geeft aan dat Synarchis het rapport naar de individuele verenigingen had 

moeten terugkoppelen. Synarchis heeft duidelijk geen boodschap aan leefbaarheid. Het 

gaat ook allemaal veel te snel. Als de inzet is om in november het rapport aan de Raad 

voor te leggen, dan is er nog maar weinig tijd voor de vereniging om een tegengeluid te 

geven. De voorzitter geeft aan tijd te willen hebben om invloed uit te oefenen bij de 

politiek en de media als het nodig is en gezien de komende zomervakantie is deze tijd er 

niet. Hij opteert dan ook voor uitstel tot voorjaar 2022. 

 

• De gemeente geeft aan dat het rapport van Synarchis slecht één van ingrediënten is als 

input voor het vast te stellen sport- en accommodatiebeleid. Deze wordt als bijlage aan de 

Raad gestuurd, net als de verslagen van de clusteroverleggen. Het is aan de Raad om daar 

iets van te vinden. De bevindingen van Synarchis zijn geen voldongen feit 

 

• De drie verenigingen willen dat de verslagen van het overleggen met de overige clusters 

openbaar zijn. Dit wordt toegezegd, mits de overige verenigingen (clusters) hiermee 

akkoord gaan. 

 

 

• De drie verenigingen wensen een vooroverleg met het cluster over het 

accommodatiebeleid van gemeente Weert, voordat het naar de Raad gaat. Dit wordt 

toegezegd. 

 

 

 

 


