
Agendapunt 9 Realisatie Cruyff Court - Antwoorden op vragen mbt Cruyff Court 

Vragen VVD:

• Wat zijn de kapitaallasten voor de €150.000 voor de aanleg van het Cruijff Court? 

De jaarlijkse kapitaallasten van de aanleg van het Cruyff Court bij een gemeentelijke 

investering van  €150.000,- zijn €11.125,-. Door de provinciale subsidie van €30.000,- hiervan  

af te trekken wordt er jaarlijks €2.225,-  euro aan kapitaallasten bespaard. Deze besparing 

wordt gebruikt om het programma op het Cruyff Court structureel te financieren. Het 

structurele bedrag dat wij aan de raad vragen voor de financiering van het programma is 

hierdoor lager. 

• Is de €21.000 subsidie voor jongerenwerk structureel? Hoe staat dit in verhouding tot het 

totale bedrag dat Punt Welzijn ontvangt voor jongerenwerk in de gemeente?

In totaal geven we ongeveer 18,32% van de totale basissubsidie uit aan jongerenwerk. Het 

totale subsidiebedrag voor personeel/diensten/overhead bedroeg in 2020  € 1.473.133,00. 

Dit betekent dat er ongeveer € 269.878,00 voor jongerenwerk in de basissubsidie zit. 

• Waarom is de bijdrage van €5.000 per jaar vanuit het Aanvalsplan Armoede structureel?

De totaal benodigde personele inzet voor de activiteiten op het Cruyff Court bedraagt 

21.000 euro. Dit betreft de structurele inzet van het jongerenwerk (de Cruyff Coaches mbo-

niveau jongerenwerkers). Als de bijdrage vanuit het Aanvalsplan Armoede vervalt, wordt 

het aan de raad gevraagde bedrag dat structureel ten laste gebracht wordt van het 

rekeningresultaat vanaf dat moment hoger.

Inzet vanuit het Aanvalsplan Armoede is, vanwege de beoogde doelgroep van het Cruyff 

Court, logisch. 

Vragen Fractie Duijsters:

Het Cruyff Court zal in de plaats van de eerder geplande locatie op Dillenburg/Beatrixlaan worden 

geplaatst bij het KEC. Is deze locatie is samenspraak gekozen met de inwoners? In welke vorm is er 

sprake geweest van burgerparticipatie?

Er heeft geen burgerparticipatie plaatsgevonden als het gaat om het aanwijzen van deze locatie 

voor een Cruyff Court. Wel stond deze locatie al sinds de realisatie van het KEC in het 

bestemmingsplan ingetekend als sportveld. De omwonenden zijn in de aanloop naar de 

realisatie van het KEC en het omliggende gebied uitvoerig betrokken in het proces. Over de 

mogelijkheid van het invullen van het sportveld met een Cruyff Court zijn de omwonenden op 

een informatieavond geïnformeerd. Doordat een tweede bewonersavond vanwege Corona 

onmogelijk was zijn er vervolgens individuele gesprekken gevoerd met omwonenden. Wanneer 

er definitief gekozen wordt voor een Cruyff Court op deze locatie, gaan we graag opnieuw met 



de omwonenden in gesprek over de details, zowel ruimtelijk als bijvoorbeeld de huisregels die 

er zullen gelden. 

1. De locatie bij het KEC ligt misschien maar ongeveer 200 meter verder dan 

Dillenburg/Beatrixlaan maar wel aan de rand van de wijk. Waarom wordt een sportlocatie als 

het Cruyff Court niet midden in een wijk geplaatst zodat het makkelijker te bereiken is voor 

kinderen en er beter toezicht is vanuit de buurt?

De gekozen locatie ligt op een centrale locatie voor kinderen uit Weert Zuid, met name 

kinderen uit de wijken Moesel en Keent. Daarnaast heeft een Cruyff Court een wijk 

overstijgende aantrekkingskracht voor jongeren uit heel Weert. Het Cruyff Court ligt op deze 

locatie naast een school. Vanuit de school vindt er toezicht plaats tot vroeg in de avond. Daarna 

is er naast zicht vanuit de omliggende woningen, aanloop van het belevingspark rondom het 

KEC en de sporthal die in de avond gebruikt wordt.

3. Is er gekeken naar locaties waar meer kinderen in de buurt worden? En heeft dit meegespeeld 

in het bepalen van de locatie voor het Cruyff Court?

In de omgeving van de gekozen locatie van het Cruyff Court wonen veel kinderen. In de wijk 

Moesel wonen 514 kinderen onder de 15 jaar, in Keent zijn dit er 730 en in graswinkel 397 (CBS 

2017). 

Vragen DUS:

Een overzicht per wijk percentage:

1 Koop/sociale huurwoning

2 Laag inkomen

3 Inwoners niet westerse achtergrond 

4 percentage van 1-2-3 van de wijken Groenewoud en Leuken maar dan voor deze wijken samen.



 
% Koop 
woningen

% Sociale 
huur

% laag 
inkomen

% Niet westerse 
allochtonen

Wijk 01 Boshoven 77 16 40 9

Wijk 02 Laar en Hushoven 78 14 36 2

Wijk 03 Molenakker en Kampershoek 88 6 36 6

Wijk 11 Weert-Centrum 36 30 42 6

Wijk 12 Biest 65 16 39 12

Wijk 13 Groenewoud 55 35 46 18

Wijk 14 Fatima 48 33 45 15

Wijk 21 Keent 48 41 45 23

Wijk 22 Moesel 62 32 44 16

Wijk 23 Graswinkel 64 30 40 9

Wijk 24 Leuken 77 16 38 8

Wijk 25 Kazernelaan 83 1 34 18

     

Groenewoud en Leuken 65 26 42 16


