MOTIE 2
Agendapunt: 11
Raadsvoorstel: 18-59
Onderwerp: Masterplan Buitensport 2018-2028
De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen 3 oktober 2018
De Raad gehoord de beraadslaging,
Kennis genomen hebbend van:
- een onderzoek dat gaande is naar de behoefte en haalbaarheid van een multifunctioneel sportcentrum
waar sportverenigingen en maatschappelijke organisaties gehuisvest kunnen worden.
- de wens van BDSV voor permanente huisvesting en de ambitie van de Petanque vereniging voor uitbreiding
in de vorm van binnenbanen waarvoor verplaatsing naar een andere locatie nodig is en dat er
samenwerking gezocht wordt met andere organisaties om de kansen op een sportcentrum te vergroten.
Constaterende dat:
- de groep 55-plussers vanwege de vergrijzing en de verwachte groei van de gemeente Barneveld groter gaat
worden.
- door het wegvallen van de levenspartner, leeftijdsgenoten en toenemende beperkingen, ouderen het risico
lopen te vereenzamen.
- vergrijzing van de samenleving ook kansen biedt voor verenigingen om, eventueel gezamenlijk,
aantrekkelijke programma’s en activiteiten aan te bieden voor senioren, met name in overdekte
accommodaties.
Van mening is dat:
- er een taak ligt bij de gemeente en de diverse welzijnsorganisaties om eenzaamheid bij ouderen tegen te
gaan en te voorkomen.
- er kansen liggen om uitvoering te geven aan punt 7 van het ‘Barnevelds Manifest waardig ouder worden’:
“Stimuleer initiatieven waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten”.
- sport verbindt en van positieve invloed is op de ontwikkeling en de gezondheid van inwoners.
- o.a. denksport en petanque manieren zijn waardoor ouderen elkaar kunnen ontmoeten en tot op hoge
leeftijd actief kunnen blijven.
- een multifunctioneel sportcentrum naast een plek om te sporten geschikt is als een sociale
ontmoetingsplek voor jong en oud wat past bij het ‘open club’ concept en waarmee de accommodatie
optimaal benut wordt.
Verzoekt het college
- aan te sluiten bij bestaand overleg over de realisering van een permanent denksportcentrum en eventueel
nieuwe overlegmomenten met betrokkenen op te starten ten behoeve van de realisering van een
multifunctioneel sportcentrum zoals hierboven beschreven.
en gaat over tot de orde van de dag.
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Uitslag stemming: 26 stemmen tegen / 4 stemmen voor.
Tegen: SGP (8); CU (5); Pro’98 (5); CDA (4); VVD (2); BI (2).
Voor: LB (4).
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