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Concepten sportbeleid, accommodatiebeleid en ruimtelijke visie voor sportpark Den Dries

Voor u liggen de concepten voor sportbeleid, accommodatiebeleid en de voor de ruimtelijke visie
sportpark Den Dries. Indien u kunt instemmen met de beleidsuitgangspunten die in deze documenten
geformuleerd staan, kunnen de beleidsnota’s met uw instemming worden vrijgegeven voor inspraak.
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Instemmen met de concepten voor sportbeleid, accommodatiebeleid en de voor de ruimtelijke visie
sportpark Den Dries
Instemmen met het vrijgeven van deze concepten voor inspraak overeenkomstig de
inspraakverordening

Op het bedrijfsplan voor 2009 stonden opgenomen een nieuw sportbeleid, nieuw accommodatiebeleid en
een ruimtelijke visie voor sportpark Den Dries. Op 26 maart 2009 heeft u het concept voor de ruimtelijke
visie voor sportpark Den Dries besproken en kredieten verstrekt voor ontwikkelingen op het gebied van
hockey (aanleg van een vierde kunstgrasveld en vervanging van de toplaag van het hoofdveld), golf en
verplaatsing van de erfafscheiding met Stayokay. Tevens verstrekte u een krediet voor een onderzoek
naar de toekomstmogelijkheden van het huidige zwembad. U nam in die raadsvergadering twee moties
aan, één met betrekking tot het gebruik van de ligweide en één met betrekking tot de mogelijkheid van
woningbouw als kostendrager in het verlengde van de Koningsvaren.
Op 18 juni 2009 werd u tijdens een themabijeenkomst geïnformeerd over de stand van zaken met
betrekking tot de ontwikkelingen op sportpark Den Dries en de stand van zaken ten aanzien van de
moties. In de raadsvergadering van 23 september 2009 heeft u nog een separaat krediet gevoteerd ten
behoeve van een extra investering in de kwaliteit van de hockeyvelden ter verrekening middels verhoogde
huurtarieven met H.O.D.

De ruimtelijke visie voor sportpark Den Dries heeft u in 2009 niet vastgesteld, onder andere in afwachting
van structurele oplossingen voor de ligweide, het verlies aan twee golfholes nabij de hockeyvelden,
mogelijkheden tot woningbouw, onderzoek naar de toekomstmogelijkheden van het zwembad en daarmee
verband houdende uitwerking van een locatie voor de multifunctionele sporthal.

In de concept ruimtelijke visie, die wij u bij deze voorleggen, zijn de bovengenoemde aspecten nader
bekeken en worden ruimtelijke oplossingen aangedragen die passen bij bepaalde beleidsuitgangspunten
voor het sportbeleid en het accommodatiebeleid. De concepten voor het sportbeleid, verwoord in de
bijgevoegde beleidsnota “Sport en bewegen in Valkenswaard” en het concept accommodatiebeleid
worden u gelijktijdig aangeboden. Hiermee kunt u de samenhang beoordelen tussen de aangeboden
beleidsstukken.
De inhoud van de beleidsnota’s is tot stand gekomen met nauwe betrokkenheid van het werkveld. Voor
de ruimtelijke visie voor sportpark Den Dries is gebruik gemaakt van plenaire bijeenkomsten met het
werkveld en bilateraal overleg met verenigingen over de knelpunten en mogelijke oplossingen. De
sportraad is tussentijds steeds geïnformeerd over de stand van zaken. Voor de nota’s voor sportbeleid en
accommodatiebeleid is gebruik gemaakt van een klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers vanuit
de sportraad, maar ook vanuit het maatschappelijke veld. Tevens zijn werkveldbijeenkomsten
georganiseerd, waarvoor alle sportverenigingen waren uitgenodigd.
De sportraad is in de gelegenheid gesteld formeel advies uit te brengen ten aanzien van de beleidsnota’s.
Volgens afspraak ontvangen wij het advies vanuit de sportraad voorafgaand aan de themabijeenkomst die
wij hebben gepland op 4 februari aanstaande, waarin wij u de beleidsuitgangspunten zullen toelichten en
u kennis kunt nemen van het standpunt van de sportraad.
De concepten voor sportbeleid en accommodatiebeleid zijn tot stand gebracht onder begeleiding van een
extern bureau, bureau Drijver & Partners. Er heeft steeds afstemming plaatsgevonden met de
gemeentelijke organisatie door middel van een projectopzet. De ruimtelijke visie voor sportpark Den
Dries is niet op die wijze tot stand gebracht, maar vanuit de ambtelijke organisatie.
In paragraaf 1.3 van de ruimtelijke visie voor sportpark Den Dries vindt u een leeswijzer. Bij tijdgebrek
kan deze leeswijzer u helpen om u te focussen op de belangrijkste wijzigingen en onderdelen van de nota.
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In de beleidsnota’s komt tot uitdrukking welke resultaten wij beogen te realiseren.
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Zie hiervoor de beleidsnota’s.
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Zie hiervoor de beleidsnota’s.
%

&

Waar nodig wordt hierop accent gelegd in de beleidsnota’s.
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Na instemming van uw raad met het vrijgeven van de (concept) beleidsnota’s voor de inspraakprocedure,
worden de nota’s ter inzage gelegd en bestaat gedurende 6 weken de mogelijkheid tot inspraak. De
reacties worden verzameld, waarna wij – al dan niet met aanpassing van de nota’s naar aanleiding van de
inspraakreacties – de raad voor de zomervakantie de beleidsnota’s opnieuw zullen voorleggen ter
definitieve vaststelling. Het ligt in onze bedoeling om direct daarna het voorbereidingstraject te starten
voor realisatie van een multifunctionele sporthal, met inachtneming van de locatie die uw raad daarvoor
wil aanwijzen.
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Het betreft visie- en beleidsdocumenten. Bij het concept sportbeleid is een financiële paragraaf
opgenomen. Het concept accommodatiebeleid geeft nog geen aanleiding tot aanpassing van de begroting
en leidt pas tot financiële consequenties, nadat uitwerking plaatsvindt per ontwikkeling of locatie en
mogelijke samenwerkingsverbanden. De financiële consequenties van de concept ruimtelijke visie zijn
voor zover mogelijk en verantwoord al in het perspectievenprogramma meegenomen.
+

De mogelijkheid tot inspraak zal worden gepubliceerd op de gebruikelijke wijze.
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Ter kennisneming wordt tevens de concept rapportage van Hopman & Andres Consultants inzake het
onderzoek naar de toekomstmogelijkheden van het zwembad ter inzage gelegd in de raadsleeskamer.
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