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‘Accommodatiebeleid’ – gemeente Valkenswaard

1

Inleiding

1.1

Achtergrond

De gemeente Valkenswaard heeft in de nota ‘Sportbeleid Valkenswaard: de daad bij het woord!’ haar
visie op het sportbeleid voor de periode 2003 – 2007 geformuleerd. Het feit dat het inmiddels 2010 is,
maar meer nog omwille van diverse recente lokale en landelijke ontwikkelingen, is dit beleid aan aanpassing toe. Sportaccommodaties zijn geen doel op zich, maar wel een onontbeerlijk middel voor een
goede uitvoering van het sportbeleid. Vandaar dat de gemeente niet alleen behoefte heeft aan een
vernieuwd sportbeleid, maar ook aan een helder accommodatiebeleid. Dat beleid heeft overigens niet
alleen betrekking op het domein van de sport, maar ook op sociaal-culturele c.q. welzijnsaccommodaties.

1.2

Opbouw

De rapportage is als volgt opgebouwd:
• hoofdstuk 2 gaat in op een aantal trends en ontwikkelingen, dat in de komende jaren invloed
op de accommodaties zal uitoefenen;
• in hoofdstuk 3 wordt het aanbod in kaart gebracht;
• hoofdstuk 4 relateert het aanbod aan het gebruik c.q. de vraag;
• in hoofdstuk 5 wordt bij eigendom, beheer en onderhoud van de accommodaties stilgestaan;
• hoofdstuk 6 presenteert de gemeentelijke accommodatievisie;
• in hoofdstuk 7 worden de belangrijkste punten van het accommodatiebeleid nog eens op een
rijtje gezet.
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2

Trends en ontwikkelingen

2.1

Demografie

De gemeente Valkenswaard bestaat uit de gelijknamige kern (circa 20.000 inwoners), het direct daarnaast gelegen Dommelen (circa 10.000 inwoners) en het circa zeven kilometer zuidelijker gelegen
Borkel en Schaft (circa 1.000 inwoners).
De trend in de demografische samenstelling van de gemeente Valkenswaard is er een van een teruglopend inwoneraantal en vergrijzing. Ten opzichte van het jaar 2000 is de totale bevolking slechts
licht gekrompen. De samenstelling ervan is echter wel behoorlijk gewijzigd: zowel de zogenaamde
‘groene’ groep (20 jaar), als de ‘actieve’ groep (20 tot 65 jaar) zijn in aantal afgenomen. Deze daling
wordt vrijwel geheel gecompenseerd door de toename van de ‘grijze’ groep (vanaf 65 jaar). Sinds
2000 is deze groep met 34% gegroeid. Daarnaast is ook binnen de krimpende groene en actieve
groepen een verschuiving van hun samenstelling richting de hogere leeftijden waar te nemen.
Jaar
2000
2005
2009

Totaal
31.089
31.057
30.871

0 tot 20
abs.
%
7.254
23,3%
7.049
22,7%
6.676
21,6%

20 tot 65
abs.
%
19.540
62,9%
18.938
61,0%
18.452
59,8%

65 +
abs.
%
4.295
13,8%
5.070
16,3%
5.743
18,6%

tabel 2.1: demografische ontwikkeling 2000 – 2009 gemeente Valkenswaard. Bron: CBS (2009)

Ten opzichte van de cijfers voor heel Nederland is Valkenswaard een relatief vergrijsde gemeente.
Het tempo waarmee de vergrijzing zich in de gemeente voordoet, is ook hoger dan landelijk het geval
is. Ten opzichte van enkele vergelijkbare grensgemeenten in de omgeving (Bergeijk, Bladel, Cranendonck en Heeze-Leende), die ook op enige afstand van Eindhoven liggen, heeft Valkenswaard een
relatief grijze bevolking. In geen van die vier gemeenten is het aandeel van de ‘grijze’ groep groter en
het aandeel van de ‘groene’ groep kleiner dan in Valkenswaard. De zogenaamde grijze druk1 is alleen in Heeze-Leende hoger, maar die gemeente kent ook een hogere groene druk2. Dat leidt tot de
conclusie, dat de hogere grijze druk in Heeze-Leende voornamelijk door de relatief kleine groep ‘actieven’ en niet zo zeer door het grote aantal 65-plussers wordt veroorzaakt.
De Valkenswaardse bevolkingsprognose tot en met 2025 laat een voortgang van de trend van de
afgelopen jaren zien. Ook in de komende jaren neemt het totaal aantal inwoners af en is er sprake
van vergrijzing. Overigens vindt deze vergrijzing momenteel sneller plaats, dan de in 2008 opgestelde
prognose verwachtte. Het aantal inwoners tot 20 jaar ligt namelijk in 2009 al lager dan voor 2010 is
voorspeld. Tevens is het aantal 65-plussers in 2009 al groter dan voor 2010 is geprognosticeerd. De
verschillen zijn echter niet heel groot. De prognose laat ook zien, dat de bevolking in 2025 voor een
kwart uit 65-plussers bestaat. Daarmee wordt deze groep groter dan het aantal inwoners tot 20 jaar.
De verhouding tussen ‘actieven’ en ‘in-actieven’ verandert dus in het voordeel van de laatste groep.
Het dalende inwonertal heeft een algemene negatieve invloed op de vraag naar sportaccommodaties
en de vergrijzing leidt bovenal tot een veranderende vraag. Naast het activiteitenaanbod zullen ook
de accommodaties op deze ontwikkelingen moeten inspelen.

1
2

De verhouding tussen de ‘grijze’ groep en de ‘actieve’ groep.
De verhouding tussen de ‘groene’ groep en de ‘actieve’ groep.
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Jaar
2010
2015
2020
2025

Totaal
30.795
30.450
29.953
29.564

0 tot 20
abs.
%
6.793
22,1%
6.316
20,7%
6.018
20,1%
5.907
20,0%

20 tot 65
abs.
%
18.285
59,4%
17.649
58,0%
16.980
56,7%
16.300
55,1%

65 +

abs.
5.717
6.485
6.955
7.357

%
18,6%
21,3%
23,2%
24,9%

tabel 2.2: demografische prognose 2010 – 2025 gemeente Valkenswaard. Bron: CBS (2008)

Uit cijfers van de Provincie Noord-Brabant3 blijkt, dat de bevolkingsafname na 2025 in ieder geval tot
2040 zal doorzetten. Die afname is ook in vergelijkbare grensgemeenten in de omgeving zichtbaar,
waaronder Bergeijk, Bladel, Cranendonck en Heeze-Leende. Procentueel gezien is de daling in die
gemeenten echter groter dan in Valkenswaard. Bij ongewijzigd beleid zullen er in 2040 ongeveer
2.000 minder inwoners in Valkenswaard zijn dan in 2009.
De toekomstvisie van de gemeente Valkenswaard meldt, dat er voor het verwezenlijken van de toekomstambities moet worden geïnvesteerd in woonmilieus voor mensen van 25 tot 35 jaar: vaak gezinnen met jonge kinderen. Wanneer de gemeente erin slaagt om deze groepen naar Valkenswaard
te trekken, zouden de bevolkingsafname en de vergrijzing worden beperkt.

2.2

Landelijke trends en ontwikkelingen

Op het gebied van sport- en sociaal-culturele/welzijnsaccommodaties zijn in Nederland verschillende
ontwikkelingen gaande. Ten aanzien van het accommodatiebeleid van de gemeente Valkenswaard is
vooral de trend van multifunctionele voorzieningen van belang. Zowel op het gebied van sport, als op
welzijnsterrein, zijn multifunctionele voorzieningen in opmars. In sommige gevallen is ook sprake van
een combinatie van sport- en welzijnsvoorzieningen, of clustering met andere, al dan niet commerciële, voorzieningen.
Succesvolle combinaties van voorzieningen resulteren in meerwaarde voor de bezoeker. Het clusteren van functies biedt volop mogelijkheden tot inhoudelijke en organisatorische synergie. Zo kunnen
activiteiten samen worden aangeboden en kan het beheer centraal worden geregeld. Daarnaast komen verschillende groepen mensen sneller met elkaar in contact en zal de drempel om aan nieuwe
activiteiten mee te doen lager liggen, doordat ze in hetzelfde gebouw plaatsvinden.
Andere overwegingen om tot multifunctionele accommodaties over te gaan zijn ruimtebesparing (efficiënt grondgebruik), verhoging van de stedenbouwkundige kwaliteit en besparing op de bouwkosten.
Een kanttekening moet ook worden gemaakt: behalve de benodigde afstemming tussen de verschillende gebruikers kan het combineren van functies ook ten koste gaan van de identiteit van de afzonderlijke functies. Hiermee dient dus rekening te worden gehouden.
Ook in Valkenswaard is de gemeente bezig met de voordelen die multifunctionele centra kunnen
bieden. Zo staat de ontwikkeling rond Brede Scholen hoog op de agenda. Kinderen tot 12 jaar kunnen er de gehele dag terecht voor onderwijs, spelen, ontmoeten, sporten en bewegen. In de bijbehorende gemeentelijke beleidsvisie staat vermeld, dat sport en bewegen niet los van het onderwijs moeten worden gezien, maar met elkaar moeten samenwerken. Die samenwerking betreft ook de
(sport)accommodaties, die daardoor beter kunnen worden benut. Voorbeelden in andere gemeenten
tonen de mogelijkheden van clustering van sport, onderwijs, welzijn, buurtwerk en gezondheidszorg.
Een optie die ook hoe langer hoe meer zichtbaar wordt, is het onderbrengen van de buitenschoolse
opvang bij sportverenigingen.
Concrete mogelijkheden op dit gebied in Valkenswaard liggen bijvoorbeeld in het clusteren van een
basisschool, een gymnastieklokaal, een wijkcentrum/buurthuis en bijvoorbeeld een apotheek. Dit
soort multifunctionele accommodaties kan als hart van de wijk gaan fungeren. Dit zou bijvoorbeeld op
of in de buurt van de locatie ‘De Dennenberg’ of de locatie Amundsenhal kunnen gebeuren.
3

Provincie Noord-Brabant. De bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2008
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2.3

Lokale trends en ontwikkelingen

In en om Valkenswaard doen zich verschillende ontwikkelingen op sport- en welzijnsgebied voor. Op
deze plaats worden alleen dìe punten genoemd, die betrekking hebben op accommodaties:
• de sportaccommodaties in Valkenswaard hebben in de afgelopen jaren meer concurrentie
van diverse private sportvoorzieningen gekregen. Voorbeelden van dergelijke commerciële
aanbieders zijn de fitnessstudio’s en Health & Sports Club Valkencourt. Deze uitbreiding van
het aanbod betekent, dat inwoners meer alternatieven hebben om hun vrije tijd door te brengen. Met de toenemende individualisering zijn met name fitnessstudio’s landelijk veel meer in
trek gekomen. Aangenomen mag worden dat ook in Valkenswaard een zekere aantrekkingskracht van deze accommodaties uitgaat. Gezien het bloeiende verenigingsleven en de veelal
stabiele of toenemende ledenaantallen van de meeste sportverenigingen, lijkt hier echter
geen sprake van verdringing van het bestaande aanbod te zijn. De kans op verdringing lijkt
voor de ‘natte’ binnensport groter te zijn. Er zijn twee commerciële aanbieders van les
zwemmen en doelgroepactiviteiten. Vaak slaagt dit soort partijen erin om een bepaald deel
van de klanten van de publieke zwembaden weg te ‘lokken’. Of dat ook in Valkenswaard het
geval is, kan op grond van de bestaande informatie niet worden vastgesteld;
• sinds begin 2009 is het aanbod van binnensportaccommodaties flink uitgebreid, doordat verenigingen van de sporthal en vier gymnastieklokalen van scholengemeenschap Were Di gebruik kunnen maken;
• er loopt een discussie over de mogelijkheden van sportpark Den Dries. Op dit sportpark komen vele buitensporten samen. Ook zijn het zwembad, een gymnastieklokaal, Valkencourt en
Stayokay er gevestigd. Naast de georganiseerde sporten in verenigingsverband is er ruimte
voor recreatief medegebruik. Den Dries is een zogenaamd ‘sportconcentratiegebied’;
• in de laatste jaren zijn op Den Dries diverse voorbeelden van multifunctioneel gebruik van
sportvelden ontstaan. Zo maakt de golfclub overdag van diverse velden gebruik. Uitgangspunt bij gebruik door meerdere partijen is, dat de hoofdgebruiker prioriteit krijgt ten opzichte
van de medegebruiker. Dit principe wordt belangrijker, naarmate accommodaties meer multifunctioneel worden gebruikt. Daarnaast dienen de verenigingen hun eigen ‘identiteit’ te kunnen behouden, zoals op Den Dries momenteel het geval is.
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3

Accommodatieaanbod

De gemeente Valkenswaard beschikt over een aantal sport-, welzijns- en onderwijsaccommodaties.
Twee overzichtskaarten van deze voorzieningen in de kernen Dommelen en Valkenswaard zijn separaat bijgevoegd.

3.1

Binnensport

3.1.1

‘Droge’ accommodaties

De gemeente Valkenswaard beschikt over drie sporthallen, twaalf gymnastieklokalen en een rolhockeybaan (zie bijlage 1). Met uitzondering van de rolhockeybaan worden deze accommodaties overdag voornamelijk door het onderwijs en ’s avonds vooral door de verenigingen gebruikt. Incidenteel
maken ook particulieren, bedrijven en instellingen er gebruik van.
Voor een gemeente met de omvang van Valkenswaard is dit aanbod in kwantitatieve zin meer dan
voldoende: het aantal sporthallen en gymnastieklokalen is bovengemiddeld. De verdeling van de
capaciteit over de drie woonkernen is in lijn met de inwoneraantallen van Valkenswaard, Dommelen
en Borkel en Schaft. Binnen Valkenswaard en Dommelen is vervolgens ook weer sprake van een
behoorlijke spreiding van de accommodaties. Dat geldt met name voor de gymnastieklokalen. Vrijwel
alle scholen zijn op korte afstand (minder dan 500 meter) van een gymnastieklokaal en/of sporthal
gelegen. Een aantal scholen heeft zelfs een binnensportaccommodatie op of naast het schoolterrein
liggen.
In kwalitatieve zin kunnen er enkele kanttekeningen worden geplaatst. Het valt namelijk op dat een
behoorlijk aantal accommodaties al meer dan 30 jaar oud is. Zo ook de Amundsenhal, maar deze
staat dan ook op de nominatie om te worden gesloopt. Datzelfde geldt voor de gymnastieklokalen ’t
Gegraaf en Le Sage ten Broekstraat. Voor de sterk verouderde rolhockeybaan wordt momenteel een
oplossing gezocht. Er zijn echter ook enkele accommodaties die recent zijn gebouwd (de gebouwen
van Were Di en het dubbele gymnastieklokaal aan de Hertog Hendrikstraat) of gerenoveerd (De Belleman).
Naast de Amundsenhal en de rolhockeybaan is een flink aantal gymnastieklokalen in alle opzichten
verouderd. Ze zijn op korte termijn bouwkundig afgeschreven en voldoen qua functionaliteit en sporttechnische faciliteiten niet meer aan de eisen van de huidige tijd. In tegenstelling tot de sporthallen,
die een wijkoverstijgende functie hebben, zijn deze accommodaties voornamelijk op de omliggende
wijk gericht.
Naast de genoemde gemeentelijke accommodaties zijn er ook verschillende private ‘droge’ binnensportaanbieders, die in bijlage 2 zijn weergegeven. De grootste en belangrijkste commerciële partij is
het op Den Dries gelegen Health & Sports Club Valkencourt, waar bezoekers wat betreft de ‘droge’
binnensport terechtkunnen voor tennis (ook buiten), squash, fitness en wellness. Aangezien het in
bijlage 1 omschreven kwantitatieve aanbod over het algemeen al meer dan voldoende is voor een
gemeente als Valkenswaard, leidt het private aanbod tot een grotere kwantitatieve (over)capaciteit. Er
zal dus een bepaalde verdringing en een kleinere vraag naar de gemeentelijke binnensportaccommodaties sprake zijn. De situatie kan echter wel per sport verschillen.
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3.1.2

‘Natte’ accommodaties

Zwembad De Wedert bestaat uit een overdekt en een buitengedeelte. Het overdekte deel is in 1971
gebouwd en bestaat uit een wedstrijdbad (25x15m) met aflopende bodem en een instructiebad
(15x8m). Het niervormige buitenbad met een naar het midden toe aflopende bodem is circa 3.870 m²
groot en in 1975 gebouwd. Om het bad heen ligt een grote ligweide. Daarnaast is er buiten nog een
duikbassin (8x8m). Bovendien zijn er in het gebouw van het binnenbad diverse vergader- en kantoorruimten aanwezig. De omvang van het binnenbad is passend bij een gemeente met de omvang van
Valkenswaard. De capaciteit van het buitenbad en de ligweide is daarentegen groter dan in vergelijkbare gemeenten.
Het zwembad wordt door enkele zwemverenigingen en een particuliere zwemschool gebruikt. Daarnaast kunnen individuele bezoekers er vrij zwemmen en aan verschillende doelgroepactiviteiten deelnemen. Het bad heeft een lokale functie. Gezien de leeftijd van het bad, de omvang van de gemeente
Valkenswaard en de nabijheid van De Tongelreep is het niet verwonderlijk, dat De Wedert een functioneel bad is, dat zich vooral op verenigingen en les zwemmen richt.
Zowel het binnen- als het buitenbad van zwembad De Wedert is economisch bijna afgeschreven.
Momenteel wordt nagedacht over de toekomst van het bad, ook in het kader van de algehele toekomst van sportpark Den Dries.
Naast De Wedert kan er in de gemeente Valkenswaard nog op twee andere plekken worden gezwommen. Valkencourt, op een steenworp afstand van De Wedert gelegen, beschikt over een zwembad en biedt les zwemmen en diverse doelgroepactiviteiten aan. Bij De Dommelbron in Dommelen
kunnen bezoekers ook zwemlessen volgen en aan doelgroepactiviteiten deelnemen.

3.2

Buitensport

Valkenswaard beschikt over vijf sportparken en het Eurocircuit, zoals in bijlage 3 weergegeven. Ook
zijn er naast de Amundsenhal twee nauwelijks gebruikte handbalvelden gelegen. De sportparken zijn
minder over de gemeente verspreid dan de binnensportaccommodaties. Den Dries is het beste voorbeeld van een sportpark, waarop verschillende sporten geconcentreerd zijn. Er zijn echter ook accommodaties die slechts door één vereniging worden gebruikt, zoals Het Valkennest en ’t Heike.
Bovendien betekent de concentratie op Den Dries niet, dat de daar aanwezige sportvelden elk door
verschillende sporten worden gebruikt: monofunctionaliteit voert de boventoon. Weliswaar maakt de
golfclub overdag van diverse velden gebruik, maar verder heeft elke vereniging nog zijn ‘eigen’ velden. Er is nog weinig sprake van samenwerking tussen de verschillende gebruikers van Den Dries.
Met uitzondering van Den Dries hebben de sportparken een lokale functie.
Het Eurocircuit is een bijzondere voorziening voor een gemeente met de omvang van Valkenswaard.
Deze accommodatie heeft een nationale en internationale functie. Er vinden regelmatig topsportevenementen plaats. Het circuit clustert diverse ‘lawaaisporten’ op een plek buiten de woonkernen en
zorgt voor bekendheid voor Valkenswaard. Daarnaast biedt het ruimte aan de wielersport en is er een
accommodatie voor het BMX. De gemeente is verantwoordelijk voor de regulering en het algemene
toezicht.

3.3

Totaalaanbod sport

In vergelijking met gemeenten van eenzelfde omvang is het kwantitatieve aanbod van binnen- en
buitensportaccommodaties in Valkenswaard zeer ruim. De omvang van de (buiten)zwemvoorziening,
alsmede het aantal sporthallen, gymnastieklokalen en sportparken, is groter dan in vergelijkbare gemeenten. Bovendien zijn er nog enkele ‘bijzondere’ voorzieningen als het Eurocircuit, de rolhockeybaan, de terreinen voor hengelsport, hondensport en modelvliegsport, de kanosteigers en een golfcourse met negen holes en bieden verschillende private partijen ook binnensportactiviteiten aan.
Vooral de binnensportaccommodaties kenmerken zich door een grote spreiding over de gemeente.
9012AT/12-01-2010
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Een belangrijke kanttekening betreft de kwaliteit van de binnensportaccommodaties. Sommige voorzieningen zijn namelijk al behoorlijk op leeftijd en voldoen niet meer aan de eisen van de moderne
tijd. Daarbij gaat het om functionaliteit, sporttechnische eisen en afmetingen. Dit is een kwalitatieve
beperking van het aanbod.

3.4

Welzijn

In deze accommodatievisie wordt niet alleen op de sportaccommodaties in de gemeente Valkenswaard ingegaan. Ook de welzijnsaccommodaties komen aan bod. Valkenswaard beschikt over diverse buurthuizen en jongerenaccommodaties, die in bijlage 4 zijn weergegeven. Peuterspeelzalen en
kinderopvang blijven hier buiten beschouwing.
Het aantal accommodaties is relatief groot. Landelijk is één wijk-/buurtcentrum per 10.000 inwoners
en één kleinschalig jongerencentrum per 15.000 à 20.000 inwoners gebruikelijk. Op grond hiervan
zou sprake zijn van een te groot aanbod in Valkenswaard. Dit moet enigszins worden genuanceerd,
want veel buurthuizen hebben een kleine omvang en dito verzorgingsgebied.
In alle kernen zijn één of meerdere buurt-/dorpshuizen, jongerenaccommodaties of andere gemeentelijke ontmoetingsplaatsen gevestigd. In Borkel en Schaft en Dommelen zijn de accommodaties behoorlijk geconcentreerd, maar in de kern Valkenswaard liggen ze zeer verspreid over de verschillende wijken. Deze spreiding is groot en bovendien zijn de meeste buurthuizen stand alone accommodaties: ze maken geen deel uit van een grotere accommodatie en missen dus de voordelen daarvan.
Wel hebben sommigen contact met omliggende scholen en maatschappelijke organisaties, zoals
nadrukkelijk in het dorpshuis van Borkel en Schaft het geval is.
De meeste accommodaties worden beheerd en gebruikt door stichtingen en buurtverenigingen. Zij
bieden een wijd scala aan activiteiten aan, gericht op jongeren, senioren, buurtbewoners en kinderen.
Daarbij gaat het meestal om ‘traditionele’ buurthuisactiviteiten als kaarten, biljarten, ontmoeten, dansen en creatieve vorming. Vooral in grotere accommodaties als De Belleman en het dorpshuis in
Borkel en Schaft is het aanbod echter uitgebreider. Logischerwijs vinden op de plekken waar jongeren samenkomen andere activiteiten, zoals feesten en sport, plaats. Deze activiteiten hebben ook een
lokaal karakter, terwijl de meeste buurthuizen vooral op de wijk/buurt gericht zijn.
Toch is het ene buurthuis het andere niet. Er zijn accommodaties die alleen op de buurt zijn gericht,
waaronder De Horizon en ’t Huukske, maar er zijn ook buurthuizen die zich ook op aangrenzende
wijken richten, zoals ’t Pumpke, De Hijskraan en d’n Turfberg. Daarnaast zijn er de eerder genoemde
‘grotere’ accommodaties, die voor de gehele woonkern een functie hebben.
De meeste accommodaties zijn in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw gerealiseerd. Een aantal
buurthuizen is echter behoorlijk oud en voldoet niet meer aan de eisen van de huidige tijd.
Naast de accommodaties die eigendom van de gemeente zijn, moet uit het oogpunt van volledigheid
nog een tweetal andere voorzieningen worden genoemd. Ten eerste beschikt Scouting St. Maarten
ook over twee blokhutten (‘De Aerdbrand’) aan de Luikerweg. Tevens is in het westen van Valkenswaard de speeltuin Geenhoven gelegen. Hier kunnen kinderen spelen en vinden in de accommodatie
diverse sportieve en creatieve activiteiten plaats.
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4

Gebruik

Om tot een bruikbare visie op de sport- en welzijnsaccommodaties in Valkenswaard te komen, dient
ook inzicht in de bezetting c.q. de vraag te worden verkregen. Achtereenvolgens wordt het gebruik
van de ‘droge’ en ‘natte’ binnensport, de buitensport en het welzijn in kaart gebracht. Dit betreft alleen
de gemeentelijke accommodaties, omdat van de private voorzieningen geen gegevens beschikbaar
zijn.

4.1

Binnensport

4.1.1

‘Droge’ accommodaties

In bijlage 5 is het gebruik van de accommodaties in het seizoen 2008 – 2009 weergegeven. Daarbij
moeten drie opmerkingen worden gemaakt.
Ten eerste betreft het gebruik van de sporthal en gymnastieklokalen van Were Di uitsluitend het externe gebruik buiten de schooluren. Tijdens schooluren worden de accommodaties namelijk exclusief
door de school gebruikt. Gedurende 30 weken per jaar kunnen verenigingen op doordeweekse dagen, van 17.00 tot 22.00 uur, van de voorzieningen gebruikmaken. De gemeente en de school hebben hierover afspraken gemaakt. De huuropbrengsten worden door de gemeente direct aan de
school afgedragen. Een evaluatie van de afspraken zal eind 2010 plaatsvinden.
Ten tweede wordt het gymnastieklokaal aan de Le Sage ten Broekstraat aan een kickboksvereniging
verhuurd. Deze verenging is de enige gebruiker van de accommodatie. Zij kan dus zelf bepalen hoeveel zij van de accommodatie gebruikmaakt. Bezettingscijfers zijn dan ook niet bekend.
Tenslotte worden vrijwel alle accommodaties overdag door het onderwijs en ’s avonds en in het
weekend door verenigingen gebruikt. Er is dus een zekere balans tussen beide gebruiksvormen.
Beoordeling
Op jaarbasis is er sprake van een zeer wisselend gebruik van de accommodaties. Geen van de voorzieningen is ‘vol’. Met name een aantal gymnastieklokalen wordt slecht gebruikt. Voor de accommodaties van Were Di geldt dat alleen wat betreft het externe gebruik na schooltijd, dat beperkt is. Overigens is het externe gebruik in het huidige seizoen (2009 – 2010) al hoger, doordat de accommodaties in het seizoen 2008 – 2009 nog niet gedurende het hele jaar in gebruik waren en er in het huidige
seizoen ook meer verenigingen zijn gaan sporten.
De oordelen over de bezetting van de Valkenswaardse accommodaties zijn gebaseerd op de richtlijnen die de VNG hanteert voor kleinere en middelgrote gemeenten. Deze richtlijnen geven aan, dat de
stichting van een sporthal kan worden overwogen, indien deze jaarlijks voor minimaal 1.600 uur (inclusief onderwijs) kan worden gevuld. Voor gymnastieklokalen is dat 1.400 uur. Indien een accommodatie minder vaak wordt gebruikt, is er sprake van inefficiënt gebruik. Wanneer een accommodatie
een gebruik kent dat boven deze normen ligt, betekent dat niet per definitie dat ze ‘vol’ is en er bij een
toename van de vraag meteen een nieuwe accommodatie nodig is.
Het jaarlijkse gebruik geeft niet altijd een goed beeld van de bezetting gedurende de drukste periode
van het jaar. Op basis van gegevens over de betreffende weken voor De Belleman, de Amundsenhal
en de rolhockeybaan ontstaat een gewijzigd beeld. Vooral in de Amundsenhal is de druk gedurende
deze ‘piekperiode’ behoorlijk groot. Dat geldt in mindere mate voor de rolhockeybaan en De Belleman. De (monofunctionele en verouderde) rolhockeybaan wordt op bepaalde momenten intensief
gebruikt, maar kan de gehele vraag accommoderen. De druk op De Belleman is met het vertrek van
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de gymnastieklessen van Were Di in 2008 verlicht. Van de overige accommodaties zijn geen knelpunten bekend. Gezien het jaargebruik van de betreffende accommodaties is dat ook niet verwonderlijk. Bezettingsoverzichten van twee van de drukste weken van het jaar laten in alle accommodaties
enige ruimte in de planning zien. Er is daar dus sprake van overcapaciteit.
Op basis van de gepresenteerde gegevens ontstaat het volgende beeld: de gemeente Valkenswaard
beschikt over een flink aantal accommodaties, waarvan slechts een minderheid voldoende bezet is.
Vooral voor de Amundsenhal geldt, dat er op bepaalde momenten sprake lijkt te zijn van krapte.
Sommige binnensporten, zoals zaalhockey en handbal, hebben voor hun trainingen en wedstrijden
een sporthal nodig. Daarbij willen verenigingen vaak op dezelfde ‘prime time’ uren trainen en moeten
de wedstrijden meestal overdag in het weekend worden gespeeld. Dat zorgt voor een zekere druk op
de sporthallen, vooral gedurende het winterseizoen. Daarbij komt nog dat De Belleman niet voor wedstrijden van alle sporten geschikt is. Zo is er te weinig uitloopruimte voor het zaalvoetbal. Bovendien
moest een aantal verenigingen tijdens het seizoen 2008 – 2009 naar accommodaties buiten de gemeente uitwijken. Daar bovenop hadden zij naar eigen zeggen nog extra uren nodig. Voor deze visie
wordt echter van de huidige werkelijke uren binnen en buiten Valkenswaard uitgegaan, omdat wij de
wensen van de verenigingen niet hebben kunnen toetsen.
Dit betekent dat er niet zo zeer sprake is van een algeheel tekort aan kwantitatieve binnensportruimte, maar van een piek in de vraag naar ruimte in kwalitatief toereikende sporthallen op specifieke
tijdstippen en gedurende een relatief korte periode. Dat beeld wordt ondersteund door het beperkte
jaargebruik van vrijwel alle accommodaties, de geringe spreiding van het verenigingsgebruik (weinig
gebruik vòòr 18.00 uur) en het feit dat de komst van de sporthal van Were Di het aantal ‘buitenValkenswaardse’ uren drastisch heeft verminderd. Deze hal heeft echter geen tribune en horeca en
wordt vooralsnog niet voor wedstrijden in het weekend opengesteld.
Conclusie ‘droge’ binnensport
De gemeente Valkenswaard beschikt over meer dan voldoende vierkante meters binnensportruimte.
Het aantal accommodaties, vooral de gymnastieklokalen, is bovengemiddeld en het totaalgebruik in
de meeste gevallen matig tot slecht. Het feit dat er binnen een bepaalde afstand van elke school een
voorziening voor bewegingsonderwijs moet zijn, speelt hierbij ook een rol. Slecht bezette accommodaties kunnen immers soms om deze reden niet worden afgebroken. Qua gebruik en aantal accommodaties is dus sprake van overcapaciteit. Op zeer specifieke tijdstippen ontstaat echter een piek in
de vraag naar sporthallen. Op die momenten zijn alle drie sporthallen dus nodig om aan de vraag te
kunnen voldoen. Daarbij beperken hun ouderdom en sporttechnische kenmerken de gebruiksmogelijkheden: De Belleman heeft onvoldoende uitloopruimte en kan om die reden door veel sporten niet
voor wedstrijden worden gebruikt, Were Di beschikt niet over tribune en horeca en de Amundsenhal
is verouderd. Deze beperkingen leiden ertoe, dat er nog steeds verenigingen zijn die buiten Valkenswaard hun wedstrijden spelen. Het aantal uren dat hiermee is gemoeid, is met de sporthal van Were
Di wèl behoorlijk afgenomen.
4.1.2

‘Natte’ accommodaties

Waar het gebruik van sporthallen gymnastieklokalen in uren wordt gemeten, worden voor zwembaden bezoekersaantallen gebruikt. Uit bijlage 6 blijkt, dat het aantal bezoekers aan het binnenbad van
De Wedert in 2008 met 127.148 het laagste sinds 2000 was. Alle bezoekerscategorieën laten in de
afgelopen jaren een trendmatige daling zien, met uitzondering van de stabiele cijfers voor doelgroepen. Het relatief lage aantal recreatieve bezoekers in 2006 is te verklaren door de zeer zonnige zomer in dat jaar. Dat blijkt ook uit het hoge aantal buitenbadbezoekers. De cijfers van het buitenbad
zijn vanaf 2005 beschikbaar en geven een goed beeld van de weersgesteldheid in de betreffende
zomers. Overigens is het binnenbad – ondanks de dalende bezoekersaantallen – vrij goed bezet: een
gemiddelde van 257 bezoekers per vierkante meter binnenbadwater in 2008 is keurig.
De bezoekerscijfers kunnen meer in perspectief worden geplaatst door ze te af te zetten tegen het
aantal inwoners in het verzorgingsgebied. Zwembad De Wedert heeft duidelijk een gemeentelijke
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functie. In 2008 had de gemeente Valkenswaard 30.867 inwoners. Dat leidt tot een animocijfer4 van
4,12 voor het binnenbad en 4,84 voor het gehele bad. (Zie bijlage 7 voor een specificatie.)
Ten opzichte van landelijke cijfers doet De Wedert het helemaal niet slecht. Het landelijk gemiddelde
animocijfer voor binnenbaden is 4,53 en het totale animocijfer – dus inclusief buitenbaden – 5,20. De
verdeling van de bezoekers van het binnenbad over de verschillende categorieën is echter minder in
lijn met landelijke gemiddelden. Vooral het recreatieve bezoek blijft achter en in mindere mate geldt
dat ook voor de doelgroepen. Daarentegen ligt het animocijfer voor verenigingen juist twee keer zo
hoog. Hieruit blijkt wederom het eerdergenoemde sobere en functionele karakter van het binnenbad.
Conclusie ‘natte’ binnensport
Het binnenbad van De Wedert is een passende zwemvoorziening voor de gemeente Valkenswaard,
maar het buitenbad met ligweide is relatief groot. Het binnenbad is vrij goed bezet, maar het bezoekersaantal ligt iets onder het landelijk gemiddelde. Gezien het karakter van het bad en de aanwezige
concurrentie is dat niet heel schokkend. De daling van de bezoekersaantallen is wèl een zorgelijke
ontwikkeling. Vermoedelijk speelt de leeftijd van het bad hierbij een rol. In hoeverre de twee private
aanbieders voor de afname verantwoordelijk zijn, is op grond van de beschikbare informatie niet vast
te stellen. Van beide commerciële voorzieningen zijn ook geen bezoekerscijfers bekend.

4.2

Buitensport

Het berekenen en beoordelen van het gebruik van buitensportaccommodaties gebeurt op een andere
wijze dan bij binnensportaccommodaties. Niet de bezetting in uren wordt als uitgangspuntgenomen,
maar het aantal zogenaamde ‘normteams’ afgezet tegen het aantal banen/velden. Voor het Eurocircuit geldt dit niet. Dat is een zeer specifieke voorziening en niet vergelijkbaar met de overige buitensportaccommodaties. Vandaar dat ze niet in de vergelijking wordt meegenomen.
Bijlage 8 laat zien, welke verenigingen zich op de verschillende sportparken bevinden.
4.2.1

Tennis

De KNLTB hanteert een norm van 90 leden per verlichte baan. Uit bijlage 9 blijkt, dat alle verenigingen rond die norm zitten, al beschikt LTV Dommelen over relatief veel banen. Deze vereniging zou
aan vijf banen ook genoeg hebben. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de daling van het ledenaantal van deze vereniging gedurende de laatste jaren. Tevens hebben LTV Dommelen en TC Valkenswaard beiden nog een baan die door particulieren kan worden gehuurd. Indien ook leden hiervan
gebruik kunnen maken, ontstaat vooral in Dommelen extra overcapaciteit.
4.2.2

Hockey

Voor kunstgrasvelden geldt voor hockeyverenigingen een NOC*NSF-norm van 15 zogenaamde
‘normteams’ per veld. Het aantal normteams is gelijk aan het aantal teams, waaraan een bepaald
‘gewicht’ wordt gehangen. In bijlage 10 is zichtbaar, dat het aantal normteams van HOD momenteel
67 bedraagt. Dat betekent een benodigde capaciteit van vier à vijf velden (4,47). Met vier kunstgrasvelden en de verwachting van een groeiend aantal leden zit HOD dus krap in de capaciteit. Weliswaar beschikt zij nog over een grasveld, maar dat wordt momenteel vooral door de golfvereniging
gebruikt. Bovendien worden grasvelden in het hedendaagse hockey nog maar weinig gebruikt. Een
vijfde kunstgrasveld zou de vereniging meer lucht verschaffen en is bij verdere groei van de vereniging op termijn zeker nodig.

4

Een animocijfer betreft het aantal bezoekers van een zwembad gedeeld door het aantal inwoners van het verzorgingsgebied.
Het cijfer geeft dus weer, hoeveel keer per jaar een gemiddelde inwoner van het verzorgingsgebied gemiddeld het zwembad
bezoekt.
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4.2.3

Korfbal

Voor het korfbal geldt een NOC*NSF-norm van 10 normteams per veld. Van KV Omhoog is niet het
aantal en het soort teams bekend. De vereniging heeft echter ‘slechts’ 44 leden. Met minimaal acht
spelers per team betekent dit, dat er vermoedelijk ongeveer vijf teams bestaan. De vereniging heeft
aan één veld dus meer dan voldoende.
4.2.4

Voetbal

Voor voetbalverenigingen die zowel op zaterdag als op zondag spelen, hanteren NOC*NSF en de
KNVB een norm van 9 normteams (ook wel: Senioren Wedstrijd Eenheden) per wedstrijdgrasveld en
12 normteams per kunstgrasveld. Bij een meerbehoefte van 0,25 wedstrijdveld of meer, is een extra
veld nodig. Bij 10 normteams zijn bijvoorbeeld 1,11 wedstrijdvelden nodig. Deze vereniging heeft
recht op één wedstrijdveld. Bij 12 normteams zijn 1,33 wedstrijdvelden nodig. Deze vereniging heeft
recht op twee wedstrijdvelden.
Alle voetbalverenigingen binnen de gemeente Valkenswaard spelen zowel op zaterdag als op zondag. De wedstrijden hoeven dus niet allemaal op zaterdag te worden gepland. Voor zaterdag geldt
een norm van 5,5 normteams per veld en op zondag een norm van 5 normteams per veld.
Net als bij hockey wordt de normering vastgesteld met behulp van belastingfactoren en bespelingsnormen. Daarnaast wordt rekening gehouden met de organisatorische omstandigheden, zoals:
• het begintijdstip;
• het aantal speeldagen in het weekend;
• de duur van de wedstrijden;
• de duur van de rust en wisseltijd;
• het einde van de daglichtperiode;
• het aantal beschikbare kleedkamers.
NOC*NSF en de KNVB hanteren voor trainingsvelden een norm van 1 trainingsveld per 17,5 normteams.
In bijlage 11 is per vereniging het aantal normteams weergegeven. De volgende tabel toont het totaalaantal:
Vereniging
VV BES
RKVV Dommelen
VV De Valk
SV Valkenswaard

Aantal teams Aantal normteams
9
7,35
40
25,30
35
22,05
36
25,10

tabel 4.1: totaalaantal normteams per voetbalvereniging

VV BES heeft circa 200 leden en beschikt over twee wedstrijdvelden en een trainingsveld. Dat is één
wedstrijdveld meer dan nodig is om alle teams te kunnen accommoderen. Met één wedstrijdveld zou
de vereniging nog net uitkomen, ook wanneer de verdeling van de teams over de beide dagen wordt
bezien: op zaterdag spelen 2,35 normteams, maar op zondag spelen 5 normteams. In dat geval zou
op zondag echter weinig ruimte voor groei van het aantal teams zijn. Dat is niet wenselijk.
RKVV Dommelen heeft circa 550 leden en beschikt over drie wedstrijdvelden en twee trainingsvelden, waarvan er één ook voor wedstrijden kan worden gebruikt. Op zondag (9 normteams) zouden
twee wedstrijdvelden volstaan, maar op zaterdag (16,3 normteams) zijn de drie wedstrijdvelden hard
nodig. Een groei van het aantal jeugdteams zal dus tot knelpunten leiden, wanneer het genoemde
trainingsveld niet voor wedstrijden kan worden ingezet. Volgens de norm van NOC*NSF en de KNVB
heeft de vereniging recht op 1,45 trainingsveld. Volgens de VNG-norm van één trainingsveld per drie
wedstrijdvelden zou de vereniging aan één trainingsveld genoeg moeten hebben. In deze visie wor-
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den echter de normen van NOC*NSF en de sportbonden gehanteerd. Een tweede trainingsveld is
dus te billijken, zeker omdat één van beide velden door het wedstrijdgebruik relatief veel wordt bespeeld, wat gevolgen voor de staat van het veld heeft.
VV De Valk heeft circa 800 leden en beschikt over vier wedstrijdvelden (waarvan één eigendom van
de vereniging), twee trainingsvelden (waarvan één eigendom van de vereniging) en een F-veld. Hiermee is sprake van overcapaciteit. Op zaterdag (12,05 normteams) zijn drie wedstrijdvelden voldoende om alle teams te kunnen accommoderen. Op zondag (10 normteams) zouden zelfs twee wedstrijdvelden volstaan. Het benodigde aantal trainingsvelden is 1,26. Met twee trainingsvelden en de
aanwezigheid van het F-veldje is ook hier sprake van overcapaciteit. Mocht het aantal normteams in
de toekomst toenemen, dan is er voldoende ruimte om deze groei op te vangen.
SV Valkenswaard heeft circa 850 leden en beschikt over drie wedstrijdvelden en twee trainingsvelden. De drie wedstrijdvelden zijn zowel op zaterdag (13,1 normteams) als op zondag (12 normteams)
nodig om alle teams te kunnen accommoderen. Het aantal trainingsvelden zou genoeg moeten zijn,
want het benodigde aantal is 1,43. Toch dient volgens de vereniging zo nu en dan naar het rugbyveld
worden uitgeweken. Bovendien laten normen van NOC*NSF voor de urenbelasting van voetbalvelden
zien, dat er nauwelijks capaciteit over is, terwijl de vereniging sterk aan het groeien is: vooral door het
damesvoetbal en de G-teams, alsmede de fusie met Alwako, verwacht de club over 5 jaar 1.100 leden te hebben. In dat geval zal het aantal wedstrijdvelden onvoldoende zijn.
4.2.5

Overige buitensporten

Van de andere buitensporten die op de verschillende accommodaties worden beoefend, zijn geen
specifieke normen bekend. Van de atletiek-, rugby-, golf-, jeu de boules- en paardensportverenigingen zijn echter geen capaciteitsproblemen bekend. Op basis van ledenaantallen en informatie over
het aantal verhuurde uren van de atletiekbaan en het rugbyveld is onderbezetting van deze accommodaties vastgesteld. De betreffende verenigingen hebben nog veel ruimte voor groei.
Volgens de golfvereniging heeft haar ledengroei ertoe geleid, dat er te weinig tijd beschikbaar is om
de sport te beoefenen. Vanaf een bepaald tijdstip maken de hoofdgebruikers immers van de verschillende velden gebruik. Dit signaal hebben wij niet kunnen toetsen.
4.2.6

Conclusie buitensport

Vrijwel alle buitensportverenigingen beschikken over voldoende banen c.q. velden om alle leden c.q.
teams te kunnen accommoderen. Van echte ondercapaciteit is geen sprake. Bij HOD en SV Valkenswaard is de situatie echter wel aan de krappe kant. Beide verenigingen zullen op termijn meer
capaciteit nodig hebben, indien de verwachte ledengroei inderdaad wordt gerealiseerd. Het relatief
grote aantal jeugdteams van RKVV Dommelen zorgt ervoor, dat de drie wedstrijdvelden maar net
voldoende zijn om op zaterdagen alle wedstrijden te kunnen spelen. Één van de trainingsvelden kan
hier uitkomst bieden. Deze vereniging verwacht echter geen groei van het aantal (jeugd)leden. Mocht
dat wel gebeuren, dan is uitbreiding van de wedstrijdcapaciteit nodig.
Naast deze ‘krappe’ situaties is er ook sprake van overcapaciteit bij LTV Dommelen (1 baan), VV
BES (1 wedstrijdveld) en VV De Valk (1 wedstrijdveld en 1 trainingsveld).
Verder zijn de tennisbanen die aan particulieren worden verhuurd niet nodig om de leden van de betreffende verenigingen (LTV Dommelen en TC Valkenswaard) te accommoderen.

4.3

Conclusie gebruik sportaccommodaties

De gemeente Valkenswaard kent een rijk verenigingsleven en een flink aantal sportaccommodaties.
Het aantal ‘droge’ binnensportaccommodaties is bovengemiddeld en het gebruik over het algemeen
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matig tot slecht. Qua gebruik en aantal accommodaties is dus sprake van overcapaciteit. Op specifieke momenten ontstaat echter grote druk op de sporthallen, waarbij de kwalitatieve beperkingen van
deze accommodaties ook een rol spelen en niet alle gevraagde uren kunnen worden geaccommodeerd.
Het ‘natte’ binnensportaanbod is met het binnenbad van De Wedert passend en wordt ook vrij goed
bezet. Het buitenbad en de ligweide vormen daarentegen een aanbod, dat groter is dan gebruikelijk
in een gemeente als Valkenswaard. Het zwembad is ‘op leeftijd’ en kent daardoor de nodige kwalitatieve beperkingen.
De meeste buitensportverenigingen beschikken over voldoende banen/velden om hun leden en
teams te kunnen accommoderen, HOD, SV Valkenswaard en RKVV Dommelen zullen bij ledengroei
echter in toenemende mate te weinig capaciteit hebben. Daarentegen is er overcapaciteit bij LTV
Dommelen, VV BES, VV De Valk en vermoedelijk ook bij de atletiekbaan en het rugbyveld.

4.4

Welzijn

De diversiteit van de verschillende welzijnsaccommodaties zorgt er mede voor, dat ze zeer uiteenlopend worden bezocht. Van de meeste accommodaties zijn geen cijfers bekend, maar de indruk bestaat dat met name de accommodaties die voor meerdere functies worden gebruikt relatief goed worden bezocht. Andere verschillen tussen de accommodaties betreffen de openstelling en de omvang
van het activiteitenaanbod, die beiden het bezoekersaantal ook beïnvloeden. Om een volledig beeld
van het gebruik van de verschillende voorzieningen te krijgen is nadere informatie nodig.
Het gebruik van met name de buurthuizen zou kunnen worden vergroot door actiever contact met
buurtbewoners en potentiële gebruikers en partners te zoeken, alsmede door het vernieuwen van het
activiteitenaanbod. De grootste kansen liggen echter in het aansluiten bij de ontwikkeling van multifunctionele accommodaties. Clustering met andere functies en een iets minder grote spreiding van de
accommodaties versterken de mogelijkheden van de buurthuizen. Nut en noodzaak van eventuele
beslissingen hierover dienen echter per situatie te worden beoordeeld.
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5

Eigendom, beheer en onderhoud

5.1

Binnensport

Zoals bijlage 12 laat zien, is er voor de binnensportaccommodaties sprake van enige verscheidenheid
in eigendom, beheer en de verdeling van het onderhoud. De accommodaties van Were Di vallen volledig onder verantwoordelijkheid van de school. De gemeente speelt daarbij geen rol. De gemeentelijke accommodaties worden in sommige gevallen door de gemeente beheerd, terwijl in andere gevallen een gebruiker of stichting daarvoor verantwoordelijk is. Dat heeft ook gevolgen voor de rol van de
gemeente in het onderhoud van de voorzieningen. Zo is het klein onderhoud van (een gedeelte van)
de accommodatie vaak voor rekening van de beheerder. Als eigenaar blijft de gemeente verantwoordelijk voor het groot onderhoud.
Zwembad De Wedert is eigendom van de gemeente en wordt ook in eigen beheer geëxploiteerd.
Uitzondering is het horecagedeelte, dat door een private partij wordt geëxploiteerd en waarvan het
onderhoud ook gedeeltelijk door deze partij wordt gedaan.

5.2

Buitensport

De gemeente Valkenswaard ziet de realisatie van accommodaties en het groot onderhoud daarvan
als haar kerntaken. In principe behoudt zij ook het eigendom. Beheer en klein onderhoud zijn echter
niet per definitie een kerntaak, omdat verenigingen vaak zelf deze taken voor hun rekening kunnen
nemen.
Deze uitgangspunten staan in schril contrast met de werkelijkheid. De tabellen in bijlage 13 laten een
grote diversiteit zien, wat betreft het eigendom, beheer en onderhoud van de buitensportaccommodaties. Dit is gedeeltelijk het gevolg van in het verleden gemaakte beleidskeuzes. Deze versnipperde
situatie beperkt de sturingsmogelijkheden van de gemeente. De diversiteit maakt het moeilijk om een
eenduidig en goed onderbouwd accommodatiebeleid te voeren. Tevens is het daardoor lastig om
invloed uit te oefenen op het aanbod, zodat dat past bij de vraag naar sportaccommodaties.
Een overeenkomst tussen de sportparken is, dat de gemeente in alle gevallen eigenaar is, al geldt
dat vaak niet voor de gehele accommodatie. Zo zijn verschillende verenigingen eigenaar van hun
clubgebouw/kantine en kleedlokalen en soms ook van de sportvelden en de verlichting5. Het Valkennest is wellicht het beste voorbeeld van een sportpark, waar het eigendom verdeeld is: voor de kleedlokalen, de velden en de verlichting geldt, dat een aantal daarvan gemeentelijk eigendom is, terwijl
een aantal de vereniging toebehoort.
Beheer en exploitatie van de meeste accommodaties gebeurt door de gemeente. Er zijn echter ook
diverse voorbeelden van (delen van) sportparken, vaak clubgebouwen en verlichting, die door de
verenigingen worden beheerd.
Het zal geen verbazing wekken, dat ook de onderhoudsafspraken geen eenduidig beeld vertonen. Al
moet worden vermeld, dat in de meeste gevallen de verenigingen het klein en groot onderhoud van
het clubgebouw en de verlichting betalen, terwijl de gemeente het onderhoud van de velden en kleedlokalen voor haar rekening neemt. Hierop bestaan echter diverse uitzonderingen.

5

Wat betreft de verlichting wordt de versnippering gedeeltelijk veroorzaakt door het feit, dat de gemeente zich verantwoordelijk
voelt voor de realisatie van de verlichting op de wedstrijdvelden en één trainingsveld. Als een voetbalvereniging meer verlichting wil – bijvoorbeeld voor een tweede trainingsveld – dient zij dat zelf te realiseren.
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5.3

Welzijn

Alle in bijlage 4 genoemde accommodaties zijn eigendom van de gemeente, die ze vervolgens aan
een partij verhuurt, die het beheer ervan verzorgt. In sommige gevallen worden de voorzieningen om
niet of voor een symbolisch bedrag verhuurd. In andere gevallen wordt een huurprijs van enkele honderden of duizenden euro’s in rekening gebracht.
De meeste beheerders verzorgen het klein onderhoud van de accommodatie. In vier gevallen zijn ze
ook verantwoordelijk voor het groot onderhoud, waarvoor ze een vergoeding ontvangen. Ten opzichte
van de situatie bij de sportaccommodaties is sprake van een overzichtelijke situatie.

5.4

Conclusie

De accommodaties in de gemeente Valkenswaard kennen een grote mate van diversiteit in eigendom, beheer en onderhoud. Dit leidt tot onduidelijkheid, ontevredenheid onder gebruikers, ondoorzichtige tarieven en subsidies (zie de nota tarieven-/subsidiebeleid) en beperkte sturingsmogelijkheden. Deze situatie doet zich het sterkst voor in de buitensport en in mindere mate ook in de ‘droge’
binnensport. Een consistent en transparant beleid is in deze noodzakelijk.
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6

Accommodatievisie

De analyses en conclusies geven een beeld van de huidige stand van zaken van de Valkenswaardse
sportaccommodaties. In dit laatste deel van de accommodatievisie wordt het gewenste beeld geschetst en worden de benodigde keuzes, oplossingen en maatregelen beschreven.

6.1
Toekomstbeeld: multifunctionaliteit, clustering, concentratie en deconcentratie
De ambities op het gebied van sport en bewegen van de gemeente Valkenswaard vereisen een accommodatieaanbod, dat kwantitatief en kwalitatief van voldoende niveau is. Sportaccommodaties zijn
een onontbeerlijk middel voor een goede uitvoering van het sportbeleid. Qua schaalniveau zijn twee
soorten accommodaties nodig, die ook in de gemeentelijke structuurvisie tot uiting komen. Enerzijds
moeten er grootschalige voorzieningen als de sporthallen en sportpark Den Dries zijn, waar de georganiseerde sport is geconcentreerd. Deze voorzieningen hebben een ‘bovenwijks’ of zelfs ‘bovenlokaal’ karakter. Anderzijds vereist de wens om de jeugd en senioren meer te laten bewegen ook een
netwerk van kleinschaliger accommodaties op wijk-/dorpsniveau (deconcentratie), zoals de gymnastieklokalen en tot op zekere hoogte ook de kleinere sportparken. Deze voorzieningen richten zich op
de wijkbewoners en zijn van belang voor het vergroten van de leefbaarheid in de wijken. Dat geldt
ook voor de welzijnsaccommodaties. Naast sport en bewegen is ontmoeten ook belangrijk voor een
gezonde samenleving. De combinatie van sport- en welzijnsaccommodaties levert meerwaarde op.
Voor alle accommodaties wordt ingezet op zoveel mogelijk multifunctioneel en geclusterd gebruik.
De gemeente Valkenswaard beschouwt zichzelf niet als topsportgemeente en ziet dus ook geen primaire rol voor zichzelf weggelegd waar het gaat om het zorgen voor topsportaccommodaties. Wel zal
ze initiatieven in die richting zo veel mogelijk ondersteunen. De gemeente streeft naar een voorzieningenniveau, dat aansluit bij het niveau net onder de topsport. Dat betekent dat ze het als kerntaak
ziet om basisvoorzieningen te realiseren, die de sport in Valkenswaard faciliteren.

6.2

Binnensportaanbod

6.2.1

‘Droge’ accommodaties

Het kwantitatieve aanbod van ‘droge’ binnensportaccommodaties is bovengemiddeld, een flink aantal
accommodaties is verouderd en het gebruik is matig tot slecht. Op zeer specifieke tijden is er sprake
van een piek in de vraag naar ruimte in sporthallen, die soms tot knelpunten leidt. Hierbij spelen de
kwalitatieve beperkingen van de bestaande sporthallen ook een rol.
Sporthallen
De drie bestaande sporthallen zijn op dit moment hard nodig om de vraag te kunnen accommoderen.
Wanneer de Amundsenhal verdwijnt, moet die dus worden vervangen door een hal van minimaal
gelijke omvang, die aan de eisen van de huidige tijd voldoet. Gezien de uitgangspunten in de structuurvisie en het beleid om de georganiseerde sport in de kern Valkenswaard op één plek te concentreren, ligt het voor de hand om de nieuwe hal op sportpark Den Dries te situeren. De nabijheid van
verschillende sporten en voorzieningen op Den Dries en de wens om accommodaties multifunctioneel
te maken, zorgen ervoor dat een keuze voor een multifunctionele sporthal logisch is. Onafhankelijk
van de locatie biedt nieuwbouw een ideale mogelijkheid om voor de gebruikelijke drie in plaats van
twee haldelen te kiezen. Aangezien de Amundsenhal op korte termijn moet worden vervangen, dient
snel een beslissing te worden genomen.
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In 2010 hebben wij onze definitieve keuze voor de locatie van de vervanger van de Amundsenhal bepaald.
Een nieuwe multifunctionele sporthal ter vervanging van de Amundsenhal zorgt voor een kwaliteitsimpuls van het binnensportaanbod. Naast de realisatie van deze nieuwe accommodatie kunnen aanvullende maatregelen de bestaande druk op de sporthallen te verminderen. Een betere spreiding van
de activiteiten over de dag en over de andere binnensportaccommodaties geeft meer lucht. Trainingen voor jeugdteams kunnen bijvoorbeeld ook ’s middags na schooltijd plaatsvinden. Dat is in andere
gemeenten ook gebruikelijk. Daarnaast hebben niet alle sporten, vooral bij trainingen, per definitie
een sporthal nodig. Wanneer een activiteit in één haldeel van een sporthal past, kan een gymnastieklokaal ook de benodigde ruimte bieden. De komst van de vier gymnastieklokalen van Were Di heeft
op doordeweekse dagen voor veel extra capaciteit gezorgd en kan de betreffende sporten uit de
drukbezochte sporthallen ‘halen’. De verschuiving van activiteiten creëert ruimte in de sporthallen, die
voor andere (extra) activiteiten kan worden benut. Bij deze wijzigingen ligt de regie bij de gemeente,
maar deze optimalisering van de bezetting zal niet plaatsvinden zonder overleg met de verenigingen.
Alternatief vervanging Amundsenhal
Omdat elke cent maar één keer kan worden uitgegeven, is het van belang om nut en noodzaak van
vervanging kritisch te bezien. Immers, indien het huidige gebruik van de Amundsenhal elders of anderszins kan worden geaccommodeerd, zou een nieuwe hal niet nodig zijn.
Het onderwijsgebruik door De Pionier wordt vermoedelijk in een op dezelfde locatie nieuw te bouwen
gymnastieklokaal geaccommodeerd. De nieuwe hal is dus niet nodig om de onderwijsbehoefte te
accommoderen. Op schooltijden zullen dus andere gebruikers moeten worden gevonden.6 Resteren
het huidige sportgebruik van de Amundsenhal plus de resterende ‘buiten-Valkenswaardse’ uren. Indien dit gebruik over de overige sporthallen en gymnastieklokalen kan worden verdeeld, zou de
Amundsenhal vanuit kwantitatief oogpunt niet vervangen hoeven te worden. Van de huidige uren kan
een flink aantal in De Belleman worden geaccommodeerd. Dit zou echter wel betekenen, dat er
voortaan in Dommelen zou moeten worden gesport. Op doordeweekse avonden kan ook naar de
sporthal van Were Di worden uitgeweken. Sporten die niet een gehele sporthal nodig hebben, kunnen
daar ook van de gymnastieklokalen gebruikmaken.
Het knelpunt zit hem echter vooral in het weekend. De Belleman is immers niet geschikt voor (wedstrijd)gebruik door alle sporten, waaronder zaalhockey. Daarnaast is de sporthal van Were Di op zaterdag en zondag gesloten, beschikt ze niet over een tribune en horeca en is ze ‘slechts’ 30 in plaats
van 40 weken per jaar beschikbaar.
Zelfs als alle uren uiteindelijk toch met veel passen en meten zouden kunnen worden geaccommodeerd, is er sprake van een krappe situatie. Gezien de in de nota ‘Sport en Bewegen’ verwoorde ambities om de Valkenswaardse bevolking meer te laten sporten en bewegen, is dat ongewenst. Weliswaar zorgen de demografische ontwikkelingen van bevolkingskrimp en vergrijzing voor enige verlichting, maar dat laat onverlet dat er – met name in het weekend – sprake zal zijn van een grote druk op
de sporthallen. Daarnaast tracht de gemeente jonge gezinnen naar Valkenswaard te trekken, die
gemiddeld genomen veel sporten en de bevolkingsafname en vergrijzing zullen verminderen. De
nieuwe multifunctionele hal zou bovendien de enige sporthal zijn, die aan de eisen voor officiële wedstrijden van alle binnensporten voldoet, kwalitatief van voldoende niveau is èn op zaterdag en zondag
geopend is.
De conclusie luidt dus, dat de Amundsenhal moet worden vervangen door een nieuwe multifunctionele sporthal:
• zonder de nieuwe hal ontstaan er capaciteitsproblemen, vooral in de weekenden;
• zonder nieuwe hal kunnen de huidige ‘buiten-Valkenswaardse’ uren niet worden geaccommodeerd;
• een nieuwe hal zorgt voor een kwaliteitsimpuls van het binnensportaanbod;
6

Indien de vervanger van de Amundsenhal op de huidige locatie zou worden gebouwd, zou er geen gymnastieklokaal worden
gebouwd. Het onderwijsgebruik van De Pionier zou dan in de hal worden geaccommodeerd.
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•
•

de gemeente wil jonge gezinnen naar Valkenswaard trekken en daarvoor is een aantrekkelijk
(binnen)sportaanbod nodig, dat bovendien de vraag van deze gezinnen kan accommoderen;
het sportbeleid stelt, dat 75% van de Valkenswaardse bevolking in 2016 minimaal vijf dagen
per week sportief actief moet zijn. Capaciteitsvermindering van de sporthallen stemt niet met
deze ambitie overeen.

In een nieuwe hal op Den Dries is vooralsnog geen onderwijsgebruik voorzien. Op doordeweekse
dagen is gedurende de schooluren dus ruimte voor andere activiteiten. Naast verenigingen zouden er
ook diverse georganiseerde en ongeorganiseerde bewegingsactiviteiten kunnen plaatsvinden.
Uiterlijk in 2012 zal de vervangende accommodatie voor de Amundsenhal zijn gerealiseerd. Wij
zetten in op een sporthal van 28 x 48 x 7 meter. Deze hal zal een multifunctioneel gebruik krijgen.
Sporthal Were Di
De sporthal van Were Di heeft de sporthalcapaciteit op doordeweekse dagen flink uitgebreid. Vanzelfsprekend zou zij ook in de weekenden een zeer welkome uitbreiding van het sporthalaanbod zijn,
omdat op die momenten de meeste druk op de bestaande sporthallen wordt uitgeoefend. Hier is echter geen sprake van. De afspraken met de scholengemeenschap beperken zich tot doordeweeks
gebruik. Daarnaast heeft een sporthal die voor wedstrijden wordt gebruikt bij voorkeur een tribune en
horeca. Dat is niet het geval. Bovendien is horeca voorlopig geen optie, omdat de gemeenteraad zich
hierover heeft uitgesproken en er een afspraak met de omwonenden is gemaakt. Onafhankelijk van
deze beperkingen is het zaak om de sporthal tussen 17.00 en 22.00 uur zo intensief mogelijk te benutten.
Zaalvoetbalhal SV Valkenswaard
Momenteel speelt de discussie rond de door SV Valkenswaard gewenste zaalvoetbalhal op Den
Dries. Indien een dergelijke hal wordt gerealiseerd, zou dat de binnensportcapaciteit flink vergroten.
Het zaalvoetbal hoeft dan niet langer van de bestaande sporthallen gebruik te maken. Daarnaast
kunnen alle uren worden geaccommodeerd, die momenteel buiten de gemeente worden afgenomen.
Momenteel wordt er drie uur per week van de Amundsenhal gebruikgemaakt, maar volgens de KNVB
zijn er zeker 16 zaalvoetbalteams, waarvan een groot deel haar wedstrijden buiten Valkenswaard
afwerkt. Deze wedstrijden vinden plaats van september tot eind april.
Dit particuliere initiatief wordt door de gemeente ondersteund door de voor realisatie benodigde ruimtelijke condities te creëren. Realisatie is voor eigen rekening en risico van SV Valkenswaard. Indien
deze hal en de vervanger van de Amundsenhal naast elkaar worden gerealiseerd, ontstaan er synergiemogelijkheden. Voordelen kunnen onder andere ontstaan bij de bouw, in het gebruik en in organisatorische zin.
Indien de zaalvoetbalhal wordt gerealiseerd, kan de vraag van de verenigingen gedurende de piekperiode geheel door de accommodaties in de gemeente Valkenswaard worden opgevangen.
Gymnastieklokalen
Op dit moment beschikt de gemeente Valkenswaard over relatief veel gymnastieklokalen. Met de
komst van de vier lokalen bij Were Di zou het huidige verenigingsgebruik van alle bestaande lokalen
in de kern Valkenswaard elders – namelijk bij Were Di – kunnen worden geaccommodeerd. Uitzondering zijn de uren van de tafeltennisvereniging in de Hertog Hendrikstraat. Daarmee is het dus vooral
van belang, of alle lokalen nodig zijn om de onderwijsbehoefte te kunnen huisvesten. Als dat voor een
lokaal niet het geval zou zijn, zou de betreffende accommodatie immers overbodig worden. Uitgangspunt hierbij is het verdwijnen van de lokalen ’t Gegraaf en Le Sage ten Broekstraat en de vermoedelijke komst van een nieuwe accommodatie bij De Pionier.
Het gebruik door het onderwijs van het lokaal aan de Emmalaan is behoorlijk intensief: 22,5 uur per
week. Dat is iets meer dan de 18 uur, die op grond van 1,5 uur per week per groep (excl. kleuterklassen) voor de 12 groepen van ’t Smelleken nodig is. Dit verschil is van belang, vanwege de in de ver-
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ordening voorzieningen huisvesting onderwijs (2007) genoemde maximale afstanden van school tot
gymnastieklocatie7.
Hier wordt uitgegaan van de cijfers uit de gemeentelijke leerlingenprognose en ruimtebehoefteberekening 2009 voor het basisonderwijs (zie bijlage 14). Daarin staat voor het schooljaar 2010 – 2011
een urenbehoefte van 18 uur voor ’t Smelleken vermeld. Het is echter niet wenselijk om de leerlingen
meer dan 1 kilometer (met een maximum van 3,5 kilometer) te laten lopen, zeker niet gezien de ligging van de school nabij enkele drukke wegen. Na het verdwijnen van de Amundsenhal zal alleen het
voorgenomen nieuwe gymnastieklokaal bij De Pionier binnen 1.000 meter van de school gelegen zijn,
maar wel aan de andere zijde van de Luikerweg. De capaciteit van een gymnastieklokaal bedraagt 26
uur per week voor het basisonderwijs. Vanaf het schooljaar 2012 – 2013 is de urenbehoefte van ’t
Smelleken en De Pionier bij elkaar minder dan 26. Dat betekent dat één lokaal voldoende zou zijn en
een nieuw gymnastieklokaal dan dus niet meer nodig is. In de besluitvorming hierover deze dient ook
te worden beseft, dat het lokaal aan de Emmalaan in 2012 precies 30 jaar oud en dus al behoorlijk op
leeftijd is.
Het dubbele gymnastieklokaal aan de Hertog Hendrikstraat wordt door drie basisscholen gebruikt,
waaronder een school voor speciaal onderwijs. Van de laatstgenoemde school is geen prognose van
de urenbehoefte bekend, maar vermoedelijk gaat het momenteel om circa 15 uur per week. Samen
met De Dorenhagen en De Windroos betekent dit een behoefte van 31,5 uur per week. Dat is net iets
meer dan de capaciteit van een gymnastieklokaal. In de toekomst zal deze behoefte stabiel blijven.
Vanuit dit oogpunt zijn beide lokalen dus nodig, al worden ze niet volledig bezet. Bovendien is de
accommodatie recent gebouwd.
Zoals al eerder werd gesteld, zal de vervanger van de Amundsenhal vooralsnog geen onderwijsgebruik te accommoderen hebben. Wanneer de nieuwe hal op Den Dries zou worden gerealiseerd,
ontstaat in dit deel van Valkenswaard dus overcapaciteit. Zo zou het onderwijs in de Hertog Hendrikstraat eenvoudig in de sporthal passen.
Het laatste gymnastieklokaal in de kern Valkenswaard ligt aan de Van der Clusenstraat. Twee basisscholen (De Smelen en De Vlaswiek) maken van dit lokaal gebruik. Hun urenbehoefte is 15 uur per
week. Vanaf 2014/2015 tot en met 2017/2018 zal dit 16,5 uur zijn, maar in 2029 gaat het nog maar
om 12 uur. Er zijn dus uren over. Het lokaal kan echter niet zomaar worden weggehaald, aangezien
De Smelen binnen 1.000 meter geen alternatief heeft. Een (wettelijk toegestane) optie zou zijn om de
school naar de Hertog Hendrikstraat te laten gaan. De afstand is 1.100 meter en ligt aan de andere
zijde van de Europalaan en de Eindhovenseweg. Dit is geen aantrekkelijke mogelijkheid. Voor De
Vlaswiek zou de Emmalaan wel een alternatief kunnen bieden, afhankelijk van wat er met dat lokaal
en het voorgenomen nieuwe lokaal bij De Pionier gebeurt.
In Dommelen geven het Agnetendal en De Belhamel hun gymnastieklessen in De Belleman. St. Martinus (Groenstraat) en Schepelweyen (Hoefsmidwei) gebruiken elk een naast de school gelegen gymnastieklokaal. Vanuit het perspectief van capaciteit past al het onderwijsgebruik van deze vier scholen
in De Belleman. Deze sporthal heeft daar ook voldoende ruimte voor. De geringe groei van de behoefte (1,5 uur per week tot 2029) kan hier ook eenvoudig worden opgevangen. De twee gymnastieklokalen zouden dan overbodig zijn. Beide lokalen zijn al behoorlijk op leeftijd: een goed moment om
hun toekomst te overwegen. Dit zou wel betekenen, dat de scholen niet meer een lokaal naast de
deur hebben liggen, maar enkele honderden meters moeten lopen. Daarnaast wordt het lokaal aan
de Groenstraat ook als speellokaal voor de kleuterklassen gebruikt. Zij kunnen niet naar De Belleman
worden overgeheveld, aangezien die afstand te groot is. Tevens moet dan een oplossing voor het
verenigingsgebruik worden gevonden, dat in beide lokalen relatief hoog ligt. In De Belleman is hiervoor onvoldoende ruimte en de afstand naar de gymnastieklokalen van Were Di is groot.
Op grond van de bovenstaande overwegingen is de aanbeveling om de huidige binnensportcapaciteit
in Dommelen te handhaven.
7

Voor het basisonderwijs geldt een hemelsbrede afstand van 1 kilometer bij noodzakelijk gebruik van ten minste 20 klokuren,
3,5 kilometer bij ten minste 15 klokuren en 7,5 kilometer bij ten minste 5 klokuren. Overigens gelden voor het speciaal onderwijs andere regels: daar is het aantal groepen bepalend.
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In Borkel en Schaft kan het beperkte onderwijsgebruik van het lokaal aan de Dorpsstraat qua urenbehoefte (3 per week) prima in andere accommodaties worden opgevangen. Gezien de ligging van
het gymnastieklokaal zijn er echter geen alternatieven beschikbaar en daarnaast doet het lokaal ook
dienst als speellokaal. Bovendien is het van belang voor andere activiteiten en het in stand houden
van het sociale leven in het dorp.
Conclusie gymnastieklokalen
Er is een overschot aan gymnastiekaccommodaties in de gemeente Valkenswaard. Het verenigingsgebruik van alle lokalen in de kern Valkenswaard kan door de vier lokalen van Were Di worden geaccommodeerd, met uitzondering van de uren van de tafeltennisvereniging. De demografische ontwikkeling verandert weinig aan het overschot: de gehele gemeentelijke basisonderwijsbehoefte neemt tot
en met 2025 met slechts 15 uur af.
Op basis van de onderwijsprognose is de conclusie, dat er in het zuidelijke gedeelte van de kern Valkenswaard één lokaal te veel is, indien het lokaal bij De Pionier daadwerkelijk wordt gebouwd. Daarnaast is de accommodatie aan de Hertog Hendrikstraat alleen nog nodig voor de tafeltennisvereniging, indien de vervanger van de Amundsenhal op Den Dries wordt gebouwd. Tevens zijn er aan de
Van der Clusenstraat, in Dommelen en in Borkel en Schaft nog uren in de gymnastieklokalen over.
Deze accommodaties zijn echter wel nodig om aan alle capaciteits-, wettelijke en praktische aspecten
te voldoen.
Nieuwe functie gymnastieklokalen
Slechts heel weinig gymnastieklokalen zijn geheel overbodig. Het is dus zaak om ze op een andere
wijze te gebruiken en het nieuwe ‘soort’ gebruik te intensiveren.
Relatief kleinschalige voorzieningen als gymnastieklokalen zijn van belang voor het vergroten van de
leefbaarheid in wijken en dorpen. Daarnaast is er de wens om de jeugd voldoende te laten bewegen
en zorgt de ontwikkeling van vergrijzing voor een verschuivende behoefte naar activiteiten in binnensportaccommodaties. Dit alles pleit ervoor om de gymnastieklokalen in de wijken minder voor georganiseerd verenigingsgebruik en meer voor sporten en bewegen buiten verenigingsverband te gebruiken. De georganiseerde sport zal dus naar de lokalen van Were Di worden verplaatst. Een aantal
lokalen is dan niet langer primair een voorziening voor de georganiseerde sport, maar wordt voor
gymnastiekonderwijs gebruikt en krijgt daarnaast een centrale ontmoetingsfunctie in de wijk.
Wanneer functie (centrale ontmoetingsplaats) en vervanging (door de ouderdom van vrijwel alle gemeentelijke gymnastieklokalen) van gymnastieklokalen onderwerp van discussie zijn en er sprake is
van veranderende behoeften onder invloed van de vergrijzing, is het een goed moment om te bezien
of een gymnastieklokaal in een multifunctioneel centrum kan worden geïntegreerd. Dit kan natuurlijk
niet in alle wijken, maar wel daar waar functies op een slimme en logische plek kunnen worden samengevoegd en zodoende meerwaarde voor één of meerdere omliggende wijken bieden.
Een potentiële locatie van een dergelijk wijkgericht centrum is in de omgeving van De Smelen, bij de
rolhockeybaan. Ook deze accommodatie is verouderd, maar nodig om aan de vraag te voldoen. Een
dergelijke vernieuwde hal kan ook onderdeel van een multifunctioneel centrum uitmaken, al zal door
de specifieke aspecten (vloer, boarding) van de hal het multifunctionele gebruik beperkt zijn. Andere
mogelijke functies in het nieuwe centrum zijn bijvoorbeeld het genoemde en verouderde gymnastieklokaal aan de Van der Clusenstraat, de basisschool (De Smelen), buurthuis d’n Turfberg en diverse
andere partijen als jongerenwerk, kinderopvang en gezondheidszorg. Hier liggen veel mogelijkheden
voor multifunctioneel ruimtegebruik. Ook past de clustering van functies binnen het kader van het
beleid inzake Brede Scholen en de Lokaal Educatieve Agenda 2009 – 2011.
In 2010 wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een multifunctionele accommodatie in de omgeving van De Smelen. Uitgangspunt daarbij is realisatie en exploitatie in een samenwerkingsverband van publieke en private partijen. De gemeente doet het dus niet alleen,
maar zoekt nadrukkelijk partners die deze accommodatie samen wensen te ontwikkelen.
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Een vergelijkbare locatie is die van de huidige Amundsenhal. Hier wordt vermoedelijk een nieuwe
voorziening voor het gymnastiekonderwijs van De Pionier gerealiseerd. Het naastgelegen buurthuis
De Horizon is aan vervanging toe. Tevens is er de ouderensoos, die tijdelijk in een nabijgelegen gehuurde accommodatie is ondergebracht. Dit biedt goede kansen voor een multifunctioneel centrum.
Daarmee zou ook meteen een voorziening voor de geplande woningbouw en het begeleid wonen
worden gerealiseerd.
In Dommelen is in De Belleman momenteel al sprake van multifunctioneel gebruik. Deze accommodatie vormt het centraal gelegen ‘voorzieningenhart’ van Dommelen en is een goede plek om nog
meer (ook commerciële) functies in één gebouw te integreren. In Borkel en Schaft vormt het dorpshuis het hart van het dorp. Ook daar is sprake van multifunctioneel gebruik.
Zoals eerder vermeld speelt ook de ouderdom van de meeste lokalen een rol in de discussie. Buiten
de mogelijkheden van het vervangen van een lokaal en het integreren van de nieuwe accommodatie
in een multifunctioneel centrum, zijn veel lokalen bouwkundig, functioneel en sporttechnisch verouderd. Eventuele nieuwbouw moet bestaan uit een lokaal, dat groter, moderner, beter ingericht en
geschikt voor gebruik door meerdere doelgroepen is. Dat geldt ook, indien een nieuw lokaal geen
onderdeel van een multifunctioneel centrum wordt.
Vòòr 2016 wordt minimaal één gymnastieklokaal vervangen door een eigentijdse voorziening
met een minimale afmeting van 16 x 24 x 5,5m.
6.2.2

‘Natte’ accommodaties

Het zwemaanbod in Valkenswaard is, behoudens de grootte van het buitenbad en de ligweide, passend. Het binnenbad van De Wedert heeft een functioneel karakter en wordt vrij goed bezet. Het bad
is echter economisch bijna afgeschreven en er is sprake van dalende bezoekersaantallen.
Het zwembad zal in de komende jaren moeten inspelen op de veranderende behoeften van de bezoekers. Onder invloed van de vergrijzing zal de vraag naar doelgroepactiviteiten voor senioren toenemen. Deze groep hecht veel waarde aan goede en vaste instructeurs, hygiëne en gezelligheid. Het
heeft weinig zin om het karakter van het bad te wijzigen. Uitgebreide recreatieve voorzieningen zullen
bijvoorbeeld weinig rendement opleveren. De concurrentie van de twee private zwemaanbieders ligt
vooral op het vlak van de doelgroepen en het les zwemmen. Het is dus zaak om het productaanbod
van deze twee soorten activiteiten goed op de wensen van de klant af te stemmen en een kwalitatief
hoogwaardig product aan te bieden.
De toekomst van het zwembad ligt op Den Dries. Dit sportconcentratiegebied is een logische, groene
locatie. In de discussie over de toekomst van het sportpark en de mogelijkheden die dit park te bieden heeft, speelt ook de positie van het zwembad een belangrijke rol. Momenteel wordt een nader
onderzoek naar de toekomst van het binnen- en buitenbad uitgevoerd. Dit moet uitwijzen op welk vlak
veranderingen nodig zijn om een aantrekkelijk zwembad te zijn en de dalende bezoekersaantallen
een halt toe te roepen. De wijzigingen kunnen liggen op het gebied van sporttechnische kwaliteit,
functionaliteit, productaanbod en/of bouwkundige/installatietechnische kwaliteit.
In 2010 wordt een beslissing over de toekomst van De Wedert genomen.

6.3

Buitensportaanbod

Het aanbod van buitensportaccommodaties is relatief groot. Naast de gebruikelijke voorzieningen
beschikt Valkenswaard ook over enkele bijzondere accommodaties, zoals het Eurocircuit. De meeste
buitensportverenigingen beschikken over voldoende capaciteit. Er zijn echter ook enkele ‘krappe’
situaties en op sommige plaatsen is sprake van overcapaciteit.
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6.3.1

Den Dries

Functie Den Dries
Naast het Eurocircuit neemt vooral Den Dries een bijzondere positie in. Dat komt door het grote aantal verenigingen, dat op dat sportpark is gevestigd. Ook heeft Den Dries duidelijk een functie voor de
hele gemeente (en daarbuiten), terwijl de vier overige sportparken meer op de omliggende wijk c.q.
het dorp gericht zijn.
Met het verplaatsen van de georganiseerde binnensport in de kern Valkenswaard naar de gymnastieklokalen van Were Di, het almaar toenemende gebruik van de sporthal van Were Di en de mogelijke situering van een sporthal op Den Dries als opvolger van de Amundsenhal, ontstaat in het noorden
van de gemeente hèt sportconcentratiegebied voor de georganiseerde sport in Valkenswaard. Den
Dries en Were Di moeten in de komende jaren met elkaar worden verbonden. Daarbij gaat het niet
alleen om het fysiek verbinden van beide locaties, maar ook om feitelijke samenwerking. Het onderwijs wil de bestaande (buitensport)voorzieningen overdag beter gaan benutten, maar zonder veel
barrières. Een toename van het gebruik leidt ook tot een efficiëntere exploitatie van Den Dries.
Behalve de samenwerking met Were Di moeten de volgende elementen in de discussie over de toekomst van het park worden meegenomen, opdat het bestaande potentieel van het sportpark zo volledig mogelijk wordt benut:
• meer multifunctioneel gebruik, waarbij geldt dat de hoofdgebruiker prioriteit krijgt ten opzichte
van de medegebruiker(s). Dit geldt overigens ook voor de overige sportparken;
• meer openstellen voor sport en beweging door mensen die geen lid zijn van een vereniging.
Door de vergrijzing wordt dit aspect nog belangrijker. Wederom is dit van toepassing op de
overige sportparken;
• optimalisering en intensivering van het gebruik. Bij diverse verenigingen is voldoende ruimte
voor bijvoorbeeld meer recreatief medegebruik en activiteiten voor de jeugd en buitenschoolse opvang. Dat geldt ook voor de voetbalverenigingen op de andere sportparken;
• doorontwikkeling van Den Dries tot brede sportvoorziening met mogelijkheden voor recreatie
en toerisme, bijdragend aan de regionale rol die de gemeente voor zichzelf ziet weggelegd
(zie ook de toekomstvisie van Valkenswaard);
• meer samenwerking tussen de verschillende verenigingen/sporten op Den Dries. Gedeeld
veldgebruik, het samen ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten en arrangementen en samenwerking tussen gebruikers, exploitanten en beheerder kunnen de waarde van Den Dries
vergroten. Hierbij kunnen ook de commerciële partijen op Den Dries worden betrokken;
• samenhang en samenwerking tussen partijen kunnen worden gewaarborgd door een gecoördineerd beheer en parkmanagement, dat een verenigingsoverstijgende focus heeft en gericht
is op het vergroten van de mogelijkheden van Den Dries (zie ook paragraaf 6.5).
In 2010 wordt een beslissing over de toekomst van Den Dries genomen.
Capaciteit Den Dries
In paragraaf 4.2 werden knelpunten in de capaciteit van HOD en SV Valkenswaard gesignaleerd. Bij
continuering van de ledengroei is op termijn een vijfde kunstgrasveld voor HOD nodig, die op de plek
van het huidige grasveld kan worden aangelegd. Dan moet wel een oplossing voor de golf worden
gevonden. In overeenstemming met de gewenste functie van Den Dries zal het een multifunctioneel
veld moeten worden, waar ook andere verenigingen en gebruikers op kunnen sporten.
De groei van SV Valkenswaard maakt uitbreiding van de wedstrijdcapaciteit op relatief korte termijn
noodzakelijk. De gemeente is voornemens in 2010 één van de wedstrijdgrasvelden door een kunstgrasveld te vervangen. Dit vergroot de wedstrijdcapaciteit tot 30 normteams en kan tevens in plaats
van het tweede (gras)trainingsveld functioneren. Hierdoor kan op Den Dries efficiënter met de beschikbare ruimte worden omgegaan.
Golf
De golfsport speelt een speciale rol op Den Dries, doordat het van diverse velden gebruikmaakt bij
het ‘lopen’ van de ronde van negen holes. Dit beperkt de gebruiksmogelijkheden van deze velden,
9012AT/12-01-2010

www.drijver-en-partners.nl

23

‘Accommodatiebeleid’ – gemeente Valkenswaard

met name overdag. Tegelijkertijd geeft de golfvereniging aan, dat ze te weinig tijd tot haar beschikking heeft om al haar leden te kunnen laten golfen. Het zojuist geformuleerde voornemen om de potentie van Den Dries – zeker ook tijdens en na schooltijd – meer te gaan benutten, staat hiermee op
gespannen voet. Er is dus een conflicterend belang, waar een oplossing voor moet worden gevonden.
6.3.2

Overige sportparken

De overige sportparken zijn belangrijk voor de leefbaarheid in de wijk c.q. het dorp. In 6.3.1 werd al
gesteld, dat alle sportparken veel meer voor meervoudig gebruik door onder andere scholen en nietleden van sportverenigingen moeten worden opengesteld. Daarvoor zijn weliswaar begeleiding, soepel in gebruik geven en goede gebruiksregels nodig, maar onder die voorwaarden kan grote winst
worden geboekt. ’t Heike, De Brug en Het Valkennest kunnen een meer specifiek op de kern/wijk
gerichte functie vervullen door samenwerkingsverbanden met basisscholen aan te gaan.
Vanuit deze visie is het de moeite waard om te onderzoeken, of de buitensportaccommodaties in
Dommelen op ’t Heike kunnen worden geconcentreerd. Voor een kern met de omvang van Dommelen is het vrij ongebruikelijk, dat de buitensporten over meerdere sportparken zijn verdeeld. Daarnaast
krijgt het sportpark daarmee een veelzijdig en multifunctioneel karakter. Andere voordelen zijn:
• de woonomgeving bij de Norbertusdreef wordt ontlast;
• er is sprake van overcapaciteit bij LTV Dommelen (1 baan) en RKVV Dommelen beschikt
over een ruime trainingscapaciteit, maar een wedstrijdcapaciteit die weinig ruimte voor groei
van het aantal jeugdteams biedt. Integratie op één sportpark kan de knelpunten wegnemen
en de efficiëntie vergroten.
Vanzelfsprekend moet in de besluitvorming worden gekeken naar de mogelijkheden ten aanzien van
het omliggende natuurgebied. Zelfs wanneer de mogelijkheden beperkt blijken te zijn, zijn er manieren om beide sportparken te integreren. Er zijn namelijk verschillende opties om de ruimte op ’t Heike
efficiënter te benutten. Momenteel is sprake van een ruime trainingscapaciteit en een krap aanbod
van wedstrijdvelden. Bij groei van het aantal jeugdleden zal er een tekort aan wedstrijdveldcapaciteit
optreden. Weliswaar is er in de afgelopen jaren geen sprake van een toename geweest, maar mocht
zich in de toekomst toch een stijging voordoen, dan is er meer capaciteit nodig. Dat betekent echter
niet, dat er ook meer velden nodig zijn. In tegendeel zelfs. Wanneer een bestaand wedstrijdgrasveld
door een kunstgrasveld wordt vervangen, is daarmee de wedstrijdcapaciteit op orde. Daarnaast wordt
één van de huidige trainingsvelden overbodig, doordat er dan op het kunstgrasveld en het overgebleven trainingsgrasveld kan worden getraind. Op deze wijze wordt extra ruimte voor de gebruikers van
sportpark Norbertusdreef gecreëerd. Onderzoek moet uitwijzen, in hoeverre fysieke uitbreiding van ’t
Heike dan nodig en mogelijk is.
Uiterlijk in 2011 wordt een definitieve beslissing genomen over het concentreren van de buitensportaccommodaties in Dommelen.
Bij VV De Valk is sprake van overcapaciteit, die bestaat uit een wedstrijdveld en een trainingsveld. De
gemeente heeft op Het Valkennest voor voldoende wedstrijd- en trainingscapaciteit gezorgd, maar de
vereniging is zelf nog eigenaar van een wedstrijdveld en een trainingsveld. Zij is daar zelf verantwoordelijk voor. Vanuit het oogpunt van efficiëntie is het de moeite waard om te bezien, op welke
wijze de velden beter benut zouden kunnen worden voor activiteiten op wijkniveau.
Bij VV BES is ook overcapaciteit geconstateerd. Toch verdient het aanbeveling om het ‘overtollige’
wedstrijdveld in stand te houden. VV BES zou anders maar één wedstrijdveld overhouden en dat is
ongewenst, onder andere omdat dit de groei van het aantal zondagelftallen zou beperken.
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6.3.3

Kunstgras voor voetbalverenigingen

In deze visie is diverse keren op het vervangen van grasvelden door kunstgrasvelden ingegaan. Met
enige regelmaat houden de voetbalverenigingen hiervoor ook een pleidooi bij de gemeente. Kunstgras vergroot de wedstrijd- en trainingscapaciteit en zorgt er bovendien voor dat wedstrijden minder
vaak hoeven worden afgelast. De gemeente en de verenigingen maken samen keuzes ten aanzien
van de technische specificaties van een eventueel kunstgrasveld.
Aanleg van kunstgrasvelden om sporttechnische redenen is primair een aangelegenheid van de verenigingen. Uitzonderingen daarop kunnen worden gemaakt, wanneer er sprake is van ruimtegebrek
of de noodzaak tot ruimtebesparing, of doordat door noodzakelijk of gewenst medegebruik de bespelingsnorm van grasvelden wordt overschreden. Daarnaast worden verenigingen die een actief beleid
voeren om maatschappelijke doelen te bereiken en daarbij samenwerken met andere verenigingen,
scholen, buitenschoolse opvang, buurtinitiatieven en dergelijke met voorrang behandeld, indien zich
de vraag naar aanleg van kunstgrasvelden voordoet.
6.3.4

Eurocircuit

De toekomstvisie noemt het Eurocircuit als voorziening die verder kan worden ontwikkeld. De gemeente ondersteunt initiatieven door de juiste condities te creëren. Ze heeft diverse verzoeken om
uitbreiding ontvangen, die beoordeeld zullen worden. Daarnaast worden de mogelijkheden om dit
gebied in combinatie met recreatie te ontwikkelen bekeken. Sport en recreatie kunnen elkaar versterken. Door de ligging nabij natuur en vrijetijdsvoorzieningen zijn er interessante ontwikkelingskansen
voor toeristisch-recreatief medegebruik. De gemeente voert hierbij de regie. Bij het ontwikkelen van
het Eurocircuit en haar omgeving moet rekening worden gehouden met de financiële haalbaarheid en
de beperkende werking van de gebruiksvergunning.
In 2010 zal besluitvorming over het Eurocircuit plaatsvinden.

6.4

Welzijnsaanbod

Het kwantitatieve aanbod en de spreiding van welzijnsaccommodaties in de gemeente Valkenswaard
zijn groot. De functie, het activiteitenaanbod en het gebruik van de diverse voorzieningen zijn erg
wisselend. Datzelfde geldt voor de ‘leeftijd’ van de accommodaties en de mate waarin mogelijkheden
worden benut. Tevens is de samenwerking met andere partijen zeer divers en zijn de meeste buurthuizen stand alone accommodaties.
Eerder in dit hoofdstuk is uitgebreid op de mogelijkheden van multifunctionele centra ingegaan. Daarbij werden ook buurthuizen als onderdeel van zo’n clustering van voorzieningen genoemd. Zij hebben
immers een toegevoegde waarde en kunnen op die wijze ook hun eigen functie versterken. Daarbij
komt nog, dat het belang van buurthuizen bij sociale contacten afneemt. Dat geldt met name voor
volwassenen tot ongeveer 65 jaar. Mensen zijn in steeds mindere mate gebonden aan hun
buurt/wijk/dorp en zoeken vooral naar mensen met gelijke interesses, ook als die in andere wijken of
kernen wonen. Afstand en (reis)kosten spelen een steeds minder belangrijke rol. Ook is de vraag
naar activiteiten veranderd. Tegenwoordig is de activiteit niet meer een ‘middel’ om elkaar te ontmoeten, maar een doel op zich: mensen hebben behoefte aan spektakel, afwisseling en beleving.
Ook binnen de groep senioren, die een belangrijke groep bezoekers vormen, is sprake van veranderende patronen. Ook zij zijn mobieler dan vroeger en hebben minder behoefte aan de traditionele
buurthuisactiviteiten. Dat betekent niet dat deze activiteiten moeten worden afgeschaft. Het houdt wel
in, dat de animo van senioren zal afnemen en aan hun veranderende behoeften tegemoet dient te
worden gekomen.
Tel bij de zojuist genoemde ontwikkelingen het dalende aantal vrijwilligers op en het is duidelijk dat er
iets moet veranderen. Daar waar mogelijk moeten buurthuizen aansluiting zoeken bij multifunctionele
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centra. In het kader van het onderzoek naar zo’n centrum rond De Dennenberg dient buurthuis d’n
Turfberg dus zeker te worden meegenomen. Mochten er soortgelijke ontwikkelingen rond de locatie
Amundsenhal gaan plaatsvinden, dan geldt datzelfde voor De Horizon. De wens van multifunctionele
centra laat onverlet, dat stand alone buurthuizen ook een functie hebben. Hun nut en noodzaak zullen
per accommodatie moeten worden bepaald.

6.5

Eigendom, beheer en onderhoud

Het eigendom, beheer en onderhoud van de sportaccommodaties in de gemeente Valkenswaard zijn
zeer versnipperd. Vooral bij de buitensportaccommodaties is sprake van een grote diversiteit. Een
meer consistent en transparant beleid is hier noodzakelijk. Om dit te bereiken moet zo veel mogelijk
één lijn worden getrokken. Het is dus zaak om toe te werken naar een soort ‘basispakket’, dat de
gemeente aanbiedt. Dat pakket bestaat voor de buitensportvoorzieningen uit:
• de realisatie van basisvoorzieningen voor het niveau net onder de topsport met bijbehorende
kleedkamers en basisverlichting;
• het eigendom en groot onderhoud van de banen/velden en kleedlokalen.
De verenigingen verzorgen het beheer en zijn verantwoordelijk voor het algehele onderhoud van de
tribune, het clubhuis en de verlichting die buiten de basisverlichting valt.
Onderdeel van het stroomlijnen van eigendom, beheer en onderhoud is ook het aanwijzen van één
hoofdgebruiker per accommodatie (in het geval van Den Dries per serie bij elkaar horende velden/banen). De gemeente verhuurt de accommodatie dan aan deze hoofdgebruiker, die deze vervolgens weer kan onderverhuren aan andere gebruikers. Hier heeft de gemeente echter niets meer mee
te maken, behalve dat zij kaders kan stellen aan bijvoorbeeld de tarieven. Dit scheelt de gemeente
enig papierwerk.
Bij het Eurocircuit stelt de gemeente de grond beschikbaar. Ook voert ze de regie op algemeen toezicht en regulering. In dit kader worden de verantwoordelijkheden inzake beheer en onderhoud van
het circuit, die momenteel grotendeels bij de gebruikers liggen, op orde gebracht. Eventuele upgrades
van het circuit worden aan het privaat initiatief overgelaten, waarbij de gemeente een faciliterende rol
speelt.
Ten aanzien van de binnensport en de welzijnsaccommodaties is de bestaande situatie minder versnipperd. De gemeente voert het beheer over vrijwel al haar eigen accommodaties en is dan ook voor
het overgrote deel van het onderhoud verantwoordelijk. Dat dient zo te blijven.
Den Dries
Door het grote aantal gebruikers vormt Den Dries een bijzondere accommodatie. In paragraaf 6.3
werd stilgestaan bij de wijze waarop de mogelijkheden van het sportpark te vergroten. Om de potentie van het park te benutten, de samenwerking tussen partijen te verbeteren en een verenigingsoverstijgende focus te waarborgen, is een parkmanager nodig.
De parkmanager heeft twee belangrijke taken:
• het optimaliseren van het beheer en gebruik van Den Dries;
• het gezamenlijk met de andere in het gebied aanwezige sportaanbieders ontwikkelen en uitvoeren van arrangementen en activiteitenprogramma’s.
Onderdeel van het takenpakket van een parkmanager is ook het zo goed mogelijk en naar tevredenheid oplossen van conflicterende belangen van verschillende gebruikers op Den Dries. Eerder in dit
hoofdstuk werd de golfsport al aangehaald. Enerzijds zegt de golfvereniging, dat ze door de overige
gebruikers in haar groei wordt beperkt. Anderzijds zorgt ze er ook voor, dat de mogelijkheden om
overdag meer van het park gebruik te maken niet optimaal kunnen worden benut. Spelende kinderen
en overvliegende golfballen gaan immers niet goed samen. Hier ligt dus een taak voor de parkmanager om de grenzen van Den Dries op te zoeken.
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Uiterlijk in 2012 wordt een parkmanager voor Den Dries aangesteld. Dat zal voorlopig voor de
periode van twee jaar en binnen de bestaande formatie plaatsvinden. In 2014 wordt deze pilot
geëvalueerd en – bij bewezen meerwaarde – gecontinueerd.
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7

Hoofdpunten accommodatievisie

7.1

De huidige situatie

Deze nota betreft het accommodatiebeleid van de gemeente Valkenswaard voor de sport- en welzijnsvoorzieningen.
Aanbod
In vergelijking met gemeenten van eenzelfde omvang is het kwantitatieve aanbod van binnen- en
buitensportaccommodaties in Valkenswaard zeer ruim. Ook beschikt de gemeente over een aantal
‘bijzondere’ voorzieningen. In kwalitatieve zin valt er echter het nodige op met name de binnensportaccommodaties aan te merken.
Het kwantitatieve aanbod van welzijnsvoorzieningen – met name van buurthuizen – is ook groot, al is
er sprake van een grote diversiteit in onder meer functie, grootte, activiteitenaanbod en ouderdom.
Een aantal accommodaties voldoet niet meer aan de huidige kwaliteitseisen.
Gebruik
Het gebruik van de binnensportaccommodaties is over het algemeen matig tot slecht. Qua gebruik en
aantal accommodaties is er dus sprake van overcapaciteit. Op specifieke momenten ontstaat echter
grote druk op de sporthallen, waarbij de kwalitatieve beperkingen van deze accommodaties ook een
rol spelen en niet alle gevraagde uren kunnen worden geaccommodeerd.
Het ‘natte’ binnensportaanbod is met het binnenbad van De Wedert passend en wordt ook vrij goed
bezet. Het buitenbad en de ligweide vormen daarentegen een aanbod, dat groter is dan gebruikelijk
in een gemeente als Valkenswaard. Het zwembad is ‘op leeftijd’ en kent daardoor de nodige kwalitatieve beperkingen.
De meeste buitensportverenigingen beschikken over voldoende banen/velden om hun leden en
teams te kunnen accommoderen, HOD, SV Valkenswaard en RKVV Dommelen zullen bij ledengroei
echter in toenemende mate te weinig capaciteit hebben. Daarentegen is er overcapaciteit bij LTV
Dommelen, VV BES, VV De Valk en vermoedelijk ook bij de atletiekbaan en het rugbyveld.
Het beeld van het gebruik van de welzijnsaccommodaties is onvolledig. De indruk bestaat, dat er van
zeer wisselend gebruik sprake is.
Eigendom, beheer en onderhoud
De accommodaties in de gemeente Valkenswaard kennen een grote mate van diversiteit in eigendom, beheer en onderhoud. Dit leidt tot onduidelijkheid, ontevredenheid onder gebruikers, ondoorzichtige tarieven en subsidies en beperkte sturingsmogelijkheden. Deze situatie doet zich het sterkst
voor in de buitensport en in mindere mate ook in de ‘droge’ binnensport.

7.2

De toekomst

Het toekomstbeeld kent als trefwoorden: ‘multifunctionaliteit’, ‘clustering’, ‘concentratie’ en ‘deconcentratie’. In hoofdstuk 6 is een aantal acties genoemd, dat in de komende jaren wordt uitgevoerd:
• in 2010 hebben wij onze definitieve keuze voor de locatie van de vervanger van de Amundsenhal bepaald;
• uiterlijk in 2012 zal de vervangende accommodatie voor de Amundsenhal zijn gerealiseerd.
Wij zetten in op een sporthal van 28 x 48 x 7 meter. Deze hal zal een multifunctioneel gebruik
krijgen;
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28

‘Accommodatiebeleid’ – gemeente Valkenswaard

•

•
•
•
•
•
•

in 2010 wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een multifunctionele accommodatie in de omgeving van De Smelen. Uitgangspunt daarbij is realisatie en exploitatie in een
samenwerkingsverband van publieke en private partijen. De gemeente doet het dus niet alleen, maar zoekt nadrukkelijk partners die deze accommodatie samen wensen te ontwikkelen;
vòòr 2016 wordt minimaal één gymnastieklokaal vervangen door een eigentijdse voorziening
met een minimale afmeting van 16 x 24 x 5,5m;
in 2010 wordt een beslissing over de toekomst van De Wedert genomen;
in 2010 wordt een beslissing over de toekomst van Den Dries genomen;
uiterlijk in 2011 wordt een definitieve beslissing genomen over het concentreren van de buitensportaccommodaties in Dommelen;
in 2010 zal besluitvorming over het Eurocircuit plaatsvinden
uiterlijk in 2012 wordt een parkmanager voor Den Dries aangesteld. Dat zal voorlopig voor de
periode van twee jaar en binnen de bestaande formatie plaatsvinden. In 2014 wordt deze pilot
geëvalueerd en – bij bewezen meerwaarde – gecontinueerd.
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Bijlage 1

Binnensportaccommodaties

Accommodatie
Sporthal Amundsenhal
Sporthal Were Di
Gymnastieklokaal Were Di 1
Gymnastieklokaal Were Di 3
Gymnastieklokaal Were Di 5
Gymnastieklokaal Were Di 7
Gymnastieklokaal Emmalaan
Gymnastieklokaal '
t Gegraaf
Dubbel gymnastieklokaal Hertog
Hendrikstraat
Gymnastieklokaal Le Sage ten
Broekstraat
Gymnastieklokaal Van der Clusenstraat
(De Smelen)
Rolhockeybaan Dennenberg
Sporthal De Belleman
Gymnastieklokaal Groenstraat
Gymnastieklokaal Hoefsmidwei
Gymnastieklokaal Dorpsstraat
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Plaats
Valkenswaard
Valkenswaard
Valkenswaard
Valkenswaard
Valkenswaard
Valkenswaard
Valkenswaard
Valkenswaard
Valkenswaard

1967
2007
2007
2007
2007
2007
1982
1978
2005

Aantal
haldelen
2
3
1
1
1
1
1
1
2

Valkenswaard

1977

1

Valkenswaard

1975

1

onbekend
1984
1978
1977
1978

1
3
1
1
1

Valkenswaard
Dommelen
Dommelen
Dommelen
Borkel en Schaft

Bouwjaar
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Bijlage 2

Privaat ‘droog’ binnensportaanbod

Accommodatie
Beweegcentrum Vlaslant
Body Perfection
Health en Sports Club Valkencourt
Healthclub Excellent
Powerplate studio
Sport- en yogastudio LaToya
Sportivalife
Workout Healthclub
Topsquash Valkenswaard
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Plaats
Valkenswaard
Valkenswaard
Valkenswaard
Valkenswaard
Valkenswaard
Valkenswaard
Valkenswaard
Valkenswaard
Dommelen
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Bijlage 3

Buitensportaccommodaties

Accommodatie
Eurocircuit
Sportpark Den Dries
Sportpark Het Valkennest
Sportpark '
t Heike
Sportpark Norbertusdreef
Sportpark De Brug
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Plaats
Valkenswaard

Activiteiten/Gebruikers
fietscross, motorcross, rallycross,
wielrennen, hondensport
Valkenswaard
atletiek, golf, hockey, voetbal, rugby,
tennis, hondensport
Valkenswaard
voetbal
Dommelen
voetbal
Dommelen
jeu de boules, tennis
Borkel en Schaft voetbal, korfbal, paardensport
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Bijlage 4

Welzijnsaccommodaties
Accommodatie

Plaats

Bouwjaar

Oppervlakte
Beheer / Gebruiker(s)
Activiteiten
(in m² bvo)
2004
505 Stichting Dorpshuis Borkel en Schaft ontmoeten, internethoek, seniorenactiviteiten,
muzieklessen, biljarten, jeugdsoos,
vrouwenorganisatie, schoolactiviteiten,
tussenschoolse opvang, schilderen,
bibliotheeksteunpunt ouderen, meld- en
informatiepunt, Wmo-loket, verhuur aan diverse
vereniginge
1987
375 Stichting Jong Nederland (35 leden) diverse creatieve en sportieve activiteiten

Dorpshuis Borkel en Schaft

Borkel en Schaft

Jong Nederland

Borkel en Schaft

KPJ Borkel en Schaft (in voormalige kleedlokalen VV BES)

Borkel en Schaft onbekend

Sport- en ontmoetingscentrum De Belleman (theater, sociaalculturele ruimten, vergaderruimten, horeca)

Dommelen

1984 (renovatie
in 2008)

Tienercentrum De Belleman

Dommelen

KPJ Dommelen/Valkenswaard
De Kleine Rimboe en speelzaal '
t Schuurke
Buurthuis De Horizon

Dommelen
Dommelen
Valkenswaard

1984 (renovatie
in 2008)
1989
1980
1960

Buurthuis St. Jozef

Valkenswaard

1965

Buurthuis '
t Huukske

Valkenswaard

1990

Buurthuis/huiskamer '
t Pumpke
Buurthuis De Hijskraan '
t Gegraaf

Valkenswaard
Valkenswaard

1991
1970

Buurthuis d'
n Turfberg

Valkenswaard

1999

De Wilde Wingerd (ketelhuis '
t Gegraaf)

Valkenswaard

1935

Jongerencafe Pulse
Ouderensociëteit De Adelaar (7 units)

Valkenswaard
Valkenswaard

1990
2003
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85 KPJ Borkel en Schaft (88 leden)
3.310 Stichting Beheer Belleman
180 Stichting Paladijn
252 KPJ Dommelen/Valkenswaard
262 Stichting Scouting St. Maarten
188 Buurtvereniging De Horizon (55
gezinnen)
205 Buurtvereniging St. Jozef
160 Buurtvereniging '
t Huukske (281
leden)
225 Stichting Huiskamer '
t Pumpke
492 Stichting De Hijskraan '
t Gegraaf

300 Stichting buurthuis/trefcentrum d'
n
Turfberg
204 Toneelvereniging De Kunstkring (25
leden) + Valkenswaards Operette
Gezelschap
245 Stichting Paladijn
145 Stichting Ouderensociëteit De
Adelaar
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feesten, diverse evenementen, wekelijkse clubavond,
uitstapjes
theatervoorstellingen, repetities fanfares,
dansgroepen, yoga, modelspoor, fotoclub,
ouderensoos, dansen, divers
feesten tot 16 jaar
feesten, uitstapjes
scouting
kaarten, speelmiddagen, disco, diverse incidentele
activiteiten (deelnamer wisselend)
kaarten, kienen, biljarten, diverse incidentele
activiteiten (circa 75 bezoekers per week)
kaartcompetitie, biljartcompetitie, diverse incidentele
activiteiten
huiskamer met speeltoestellen, fietslessen
diverse dansactiviteiten voor verschillende leeftijden
en groepen, creatieve activiteiten voor kinderen en
volwassenen, diverse feestendarten, handwerken, jeu
de boules, muzieklessen, rikken, tafeltennis
bridge, biljarten, line dancing, schilderen, hobbyclub
(gemiddeld 461 bezoekers per week)
toneelspelen, zingen
feesten (16-25 jaar) (meer dan 6.000 bezoekers)
biljarten, rikken (gemiddeld 32 bezoekers per dag)

Bijlage 5 Gebruik binnensportaccommodaties 2008 – 2009
Accommodatie
Sporthal Amundsenhal
Sporthal Were Di
Gymnastieklokaal Were Di 1
Gymnastieklokaal Were Di 3
Gymnastieklokaal Were Di 5
Gymnastieklokaal Were Di 7
Gymnastieklokaal Emmalaan
Gymnastieklokaal '
t Gegraaf
Gymnastieklokaal Hertog Hendrikstraat
(standaard)
Gymnastieklokaal Hertog Hendrikstraat
(tafeltennis)
Gymnastieklokaal Le Sage ten
Broekstraat
Gymnastieklokaal Van der Clusenstraat
(De Smelen)
Rolhockeybaan Dennenberg
Sporthal De Belleman
Gymnastieklokaal Groenstraat
Gymnastieklokaal Hoefsmidwei
Gymnastieklokaal Dorpsstraat
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Plaats
Valkenswaard
Valkenswaard
Valkenswaard
Valkenswaard
Valkenswaard
Valkenswaard
Valkenswaard
Valkenswaard
Valkenswaard

Gebruik in uren
Oordeel
per jaar
2.062 ruim voldoende
62
onvoldoende
92
onvoldoende
99
onvoldoende
79
onvoldoende
40
onvoldoende
1.381
voldoende
945
onvoldoende
1.756 ruim voldoende

Valkenswaard

1.768 ruim voldoende

Valkenswaard

onbekend

onbekend

Valkenswaard

1.047

Valkenswaard
Dommelen
Dommelen
Dommelen
Borkel en Schaft

1.485
matig
1.595
voldoende
1.085
onvoldoende
1.784 ruim voldoende
592
onvoldoende

onvoldoende
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Bijlage 6
Jaar

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Recreatief

41.310
47.838
46.563
42.929
42.146
41.055
34.928
40.694
35.724

9012AT/12-01-2010

Bezoekerscijfers De Wedert 2000 – 2008
Doelgroepen

12.374
11.115
10.260
11.880
12.105
12.150
10.800
11.962
12.622

Verenigingen

57.600
60.900
59.310
54.045
56.475
55.935
50.725
51.619
51.202

Les zwemmen
(particulier)
44.265
44.995
45.277
44.205
45.150
45.135
33.990
35.088
27.600

Totaal
binnenbad
155.549
164.848
161.410
153.059
155.876
154.275
130.443
139.363
127.148

Buitenbad

31.980
41.731
10.753
22.316

Totaal

186.255
172.174
150.116
149.464
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Bijlage 7

Animocijfers De Wedert 2008

Bezoekers
recreatief
doelgroepen
verenigingen
les zwemmen (particulier)
totaal binnenbad
buitenbad
totaal zwembad
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Aantal Animocijfer
35.724
1,16
12.622
0,41
51.202
1,66
27.600
0,89
127.148
4,12
22.316
0,72
149.464
4,84
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Bijlage 8
Accommodatie
Sportpark Den Dries
Sportpark Het Valkennest
Sportpark '
t Heike
Sportpark Norbertusdreef
Sportpark De Brug
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Verenigingen per sportpark
Activiteiten/Gebruikers
atletiek (AVV), golf (Valkenswaarde Golfclub), hockey (HOD), voetbal (SV
Valkenswaard), rugby (VRC The Vets), tennis (TCV, VLTC Falcones, TV Ginneve),
hondensport (Vereniging Valkenswaardse Hondenliefhebbers)
voetbal (VV De Valk)
voetbal (RKVV Dommelen)
jeu de boules (PC Dommels Boeleke, PC Dommelen), tennis (LTV Dommelen)
voetbal (VV BES), korfbal (KV Omhoog), paardensport (HV St. Servatius)
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Bijlage 9 Aantal leden per tennisbaan per vereniging
Vereniging
TC Valkenswaard
VLTC Falcones
TV Ginneve
LTV Dommelen
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Aantal leden Aantal banen
475
5
700
8
500
6
463
6

Aantal leden per baan
95
88
83
77
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Bijlage 10
Teams
senioren heren
senioren dames
junioren A/B/C
pupillen D
pupillen E
totaal
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Aantal normteams HOD

Aantal
Norm
Aantal
teams 'gewicht' normteams
9
1,00
9,00
12
1,00
12,00
29
1,00
29,00
14
0,75
10,50
13
0,50
6,50
77
67,00
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Bijlage 11
Teams

senioren heren
junioren A
junioren B/C
pupillen D
pupillen E
pupillen F
senioren dames
meisjes A
meisjes B
meisjes C
meisjes pupillen
G-team
totaal

Aantal normteams voetbalverenigingen
Norm
VV BES
RKVV Dommelen
VV De Valk
SV Valkenswaard
Aantal
Aantal teams
Aantal
Aantal teams
Aantal
Aantal teams
Aantal
'gewicht' Aantal teams
normteams
normteams
normteams
normteams
1,00
4
4,00
9
9,00
9
9,00
12
12,00
1,00
1
1,00
3
3,00
2
2,00
3
3,00
0,75
1
0,75
7
5,25
5
3,75
5
3,75
0,50
0
0,00
5
2,50
3
1,50
2
1,00
0,35
1
0,35
8
2,80
7
2,45
6
2,10
0,25
1
0,25
7
1,75
5
1,25
6
1,50
1,00
1
1,00
1
1,00
1
1,00
1
1,00
0,75
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0,50
0
0,00
0
0,00
1
0,50
0
0,00
0,35
0
0,00
0
0,00
1
0,35
0
0,00
0,25
0
0,00
0
0,00
1
0,25
0
0,00
0,75
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1
0,75
9
7,35
40
25,30
35
22,05
36
25,10

Toelichting: zowel bij RKVV Dommelen als bij SV Valkenswaard speelt één van de seniorenteams op zaterdag, te weten: de veteranen
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Bijlage 12

Eigendom, beheer en onderhoud binnensportaccommodaties

Accommodatie
Eigenaar
Sporthal Amundsenhal + kantine gemeente

Beheer
Onderhoud gebruiker
gemeente (kantine door VHC) klein onderhoud kantine

Sporthal Were Di
Gymnastieklokaal Were Di 1
Gymnastieklokaal Were Di 3
Gymnastieklokaal Were Di 5
Gymnastieklokaal Were Di 7
Gymnastieklokaal Emmalaan
Gymnastieklokaal '
t Gegraaf
Dubbele gymnastieklokaal Hertog
Hendrikstraat + kantine

school
school
school
school
school
gemeente
gemeente
gemeente (TTV
recht van opstal
kantine)
gemeente

school
school
school
school
school
gemeente
gemeente
gemeente (kantine door TTV)

klein en groot onderhoud
klein en groot onderhoud
klein en groot onderhoud
klein en groot onderhoud
klein en groot onderhoud
geen
geen
klein onderhoud kantine

gemeente

geen

Onderhoud gemeente
groot onderhoud sporthal en kantine,
klein onderhoud sporthal
geen
geen
geen
geen
geen
groot en klein onderhoud
groot en klein onderhoud
groot onderhoud gymnastieklokaal
en kantine, klein onderhoud
gymnastieklokaal
groot en klein onderhoud

gemeente

gemeente

geen

groot en klein onderhoud

gemeente

gemeente (kantine door VRC) klein onderhoud kantine

Sporthal De Belleman + kantine

gemeente

Gymnastieklokaal Groenstraat
Gymnastieklokaal Hoefsmidwei
Gymnastieklokaal Dorpsstraat
Zwembad De Wedert

gemeente
gemeente
gemeente
gemeente

gemeente (kantine door
Stichting Beheer Belleman)
gemeente
gemeente
gemeente
gemeente (horeca door
Interbrew)

Gymnastieklokaal Le Sage ten
Broekstraat
Gymnastieklokaal Van der
Clusenstraat (De Smelen)
Rolhockeybaan Dennenberg +
kantine
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groot onderhoud rolhockeybaan en
kantine, klein onderhoud
rolhockeybaan
klein onderhoud kantine groot onderhoud sporthal en kantine,
klein onderhoud sporthal
geen
groot en klein onderhoud
geen
groot en klein onderhoud
geen
groot en klein onderhoud
klein onderhoud
klein en groot onderhoud binnenbad,
restaurant, klein en groot buitenbad en ligweide, groot
onderhoud restaurant
onderhoud kiosken
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Bijlage 13

Eigendom, beheer en onderhoud buitensportaccommodaties

Accommodatie
Eigenaar
Beheer
Sportpark Den Dries
Atletiekbaan + baanverlichting + gemeente (AVV recht van opstal clubgebouw) gemeente (clubgebouw
materialenberging +
door AVV,
clubgebouw
materialenberging deels
door AVV)
gemeente
gemeente
Golfbaan + oefengreenes +
drivingrange + tee'
s + bunkers
Hockeyvelden + kantine +
gemeente (HOD eigenaar kantine)
gemeente (kantine door
verlichting + kleedlokalen
HOD)
Grasveld + clubgebouw
hondensport
Rugbyveld + verlichting +
kantine + kleedlokalen
Tennisbanen TCV +
clubgebouw + kleedlokalen +
verlichting
Tennisbanen Falcones +
clubgebouw + kleedlokalen +
verlichting + oefenmuur
Tennisbanen Ginneve +
clubgebouw + kleedlokalen +
verlichting + oefenmuur
Voetbalvelden + kantine +
verlichting + kleedlokalen
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Onderhoud gebruiker
klein en groot onderhoud
clubgebouw, klein
onderhoud
materialenberging
geen

Onderhoud gemeente
klein en groot onderhoud baan en
verlichting, groot onderhoud
materialenberging

klein en groot onderhoud (voor
rekening van de golfclub)
klein en groot onderhoud klein en groot onderhoud
kantine
hockeyvelden, kleedlokalen en
verlichting
gemeente (VVH recht van opstal clubgebouw) gemeente (clubgebouw
klein en groot onderhoud klein en groot onderhoud grasveld
door VVH)
clubgebouw
gemeente (the Vets recht van opstal kantine) gemeente (kantine door the klein en groot onderhoud klein en groot onderhoud veld,
Vets)
kantine, aflijnen veld
kleedlokalen en verlichting
gemeente (TCV recht van opstal clubgebouw gemeente (clubgebouw en klein en groot onderhoud klein en groot onderhoud
en verlichting)
verlichting door TCV)
clubgebouw en verlichting tennisbanen en kleedlokalen

gemeente (Falcones recht van opstal
clubgebouw en verlichting)

gemeente (clubgebouw en klein en groot onderhoud klein en groot onderhoud
verlichting door Falcones) clubgebouw en verlichting tennisbanen, oefenmuur en
kleedlokalen
gemeente (Ginneve eigenaar van oefenmuur, gemeente (clubgebouw en klein en groot onderhoud klein en groot onderhoud
clubgebouw, verlichting en tennisbanen en kleedlokalen
recht van opstal clubgebouw en verlichting)
verlichting door Ginneve)
oefenmuur
gemeente (SV Valkenswaard eigenaar
gemeente (clubgebouw,
klein en groot onderhoud klein en groot onderhoud velden,
kleedlokalen, recht van opstal kantine en
verlichting veld 2 en
kantine en verlichting veld tribune, verlichting (behalve veld
verlichting veld 2)
kleedlokalen door SV
2, aflijnen velden
2) en kleedlokalen
Valkenswaard)
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Accommodatie
Eigenaar
Sportpark Het Valkennest
Voetbalvelden + kantine + tribune + gemeente eigenaar van 4 velden met
kleedlokalen + verlichting
verlichting, kantine, tribune en
verlichting hoofdveld en recht van
opstal 8 kleedlokalen. VV De Valk
eigenaar 4 kleedlokalen, hoofdveld en
trainingsveld met verlichting en recht
van opstal kantine, tribune, verlichting
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Onderhoud gebruiker

Onderhoud gemeente

gemeente (kantine, tribune, 4 klein en groot onderhoud kantine, tribune, 4
kleedlokalen, hoofdveld met kleedlokalen en verlichting trainingsveld,
verlichting, trainingsveld met aflijning overige velden
verlichting door VV De Valk)

klein en groot onderhoud 4 velden
met verlichting, 8 kleedlokalen en
hoofdveld en trainingsveld (voor
rekening van de
voetbalvereniging)

gemeente (kantine, verlichting klein en groot onderhoud kantine, tribune
veld 2 door VV Dommelen)
en verlichting veld 2, aflijning velden

klein en groot onderhoud velden,
verlichting veld 3 en kleedlokalen

PC Dommelen en PC
Dommels Boeleke
gemeente (clubgebouw,
verlichting en oefenmuur door
LTV Dommelen)

klein en groot onderhoud door PC
Dommelen en PC Dommels Boeleke
klein en groot onderhoud clubgebouw,
verlichting en oefenmuur

geen

gemeente (kantine door VV
BES)

klein onderhoud kantine, aflijning velden

gemeente
gemeente

gemeente
gemeente

geen
aflijning velden

groot onderhoud kantine, klein en
groot onderhoud kleedlokalen,
velden, verlichting
klein en groot onderhoud
klein en groot onderhoud

gemeente (MSV, NRC en TWC De
Kempen recht van opstal gebouwen,
De Verdediger eigenaar clubhuis)

Lion d'
Or voor fietscross,
MSV voor motorcross, NRC
voor rallycross, TWC De
Kempen voor wielrennen en
hv De Verdediger voor
hondensport

klein en groot onderhoud gebouwen en
terreinen door bijbehorende verenigingen
(m.u.v. groot onderhoud wielerbaan)

groot onderhoud wielerbaan,
grasmaaien oefenterrein
hondensport

Sportpark 't Heike
Voetbalvelden + kantine + tribune + gemeente (VV Dommelen eigenaar
verlichting + kleedlokalen
van kantine en tribune, recht van
opstal verlichting veld 2)
Sportpark Norbertusdreef
Jeu de Boules velden + verlichting + gemeente (PC Dommelen en PC
containergebouw + berging
Dommels Boeleke recht van opstal)
gemeente (LTV Dommelen eigenaar
Tennisbanen + clubgebouw +
oefenmuur, recht van opstal
kleedlokalen + verlichting +
clubgebouw en verlichting)
oefenmuur
Sportpark De Brug
Voetbalvelden + kantine +
gemeente
kleedlokalen + verlichting
Buitenmanege + schuilhut
Korfbalvelden + verlichting
Eurocircuit
Clubgebouw fietscross +
fietscrossterrein + gebouwen
motorcross + motorcrosscircuit +
gebouwen rallycross +
rallycrosscircuit + clubgebouw
wielrennen + wielerbaan + clubhuis
hondensport + oefenterrein
hondensport + vijver hondensport

Beheer

www.drijver-en-partners.nl

klein en groot onderhoud banen
en kleedlokalen

Bijlage 14
School
De Dorenhagen
De Pionier
De Smelen
t Smelleken
De Vlaswiek
De Windroos
Agnetendal
St. Martinus
Schepelweyen
De Belhamel
St. Servatius

9012AT/12-01-2010

Gymnastiekbehoefte basisonderwijs

Plaats
Valkenswaard
Valkenswaard
Valkenswaard
Valkenswaard
Valkenswaard
Valkenswaard
Dommelen
Dommelen
Dommelen
Dommelen
Borkel en Schaft

2010
10,5
10,5
9,0
18,0
6,0
6,0
12,0
4,5
19,5
4,5
3,0

2015
10,5
9,0
10,5
16,5
6,0
6,0
10,5
6,0
16,5
4,5
3,0

2020
10,5
7,5
9,0
15,0
6,0
6,0
10,5
6,0
16,5
4,5
3,0

2025
10,5
7,5
7,5
15,0
4,5
6,0
9,0
6,0
16,5
3,0
3,0

www.drijver-en-partners.nl

