
Rondvraag commissie SI 10-5-2022 
 
 
Herinrichting sportpark Boshoven 
In De Limburger van 21 april heeft een artikel gestaan over de plannen voor de herinrichting van 
sportpark Boshoven, met de kop “Conflict over verbouwing clubgebouw arbiters”.  
- Wat is de reactie van het college op dit artikel?  
- Volgens het artikel wijst het college het plan van de scheidsrechtersvereniging (COVS) af. Hoe ziet 

het college dan de nieuwe huisvesting voor de COVS en HSV Indians als onderdeel van de totale 
herinrichting? 

- De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de begroting 2022 motie R&E M.6 aangenomen. Deze 
draagt het college op om een plan te maken voor ten minste de meest noodzakelijke vernieuwingen 
op het sportpark (in elk geval de eerste fase van de feitelijke herinrichting) en dat voor de behandeling 
van de begroting 2023 aan de raad aan te bieden. Wat is de stand van zaken? Welke rol speelt de 
kwestie met de COVS hierin? 

- Om een besluit te kunnen nemen over de inrichting voor het voetbal is het nodig dat bekend is of SV 
Laar naar sportpark Boshoven verhuist. Wat is de stand van zaken, wanneer kan daarover een 
beslissing worden genomen? 

- Welk plan heeft het college voor PDV De Luchtpost? 
- Als opzetting van een erfprachtovereenkomst, zoals voor de COVS of De Luchtpost, aan de orde is, 

welke procedure wordt hiervoor dan gevolgd? Is het denkbaar dat het college door de opzegging van 
een erfpachtovereenkomst een besluit van de raad over de herinrichting van het sportpark stuurt (een 
besluit met een onomkeerbaar gevolg)? 

- Bij de behandeling van het voorstel voor de bestuursopdracht herijking maatschappelijke 
voorzieningenstructuur in december 2021 heeft de raad in een amendement vastgelegd dat “sociaal 
maatschappelijke aspecten, zoals wijkgebonden en tijdgebonden activiteiten, leefbaarheid en 
betaalbaarheid van de sociaal maatschappelijk activiteiten, worden meegewogen in de herijking 
maatschappelijke voorzieningenstructuur”. De reden voor het amendement was dat naar de mening 
van de raad de bestuursopdracht teveel is gericht op een efficiënt gebruik gebruik van het 
maatschappelijk vastgoed en kostenbesparing. Hoe wordt dit amendement meegewogen in de 
voorbereiding van het plan voor de herinrichting van sportpark Boshoven? 

 
 
 
 
 


