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Op maandag 18 december 2017 heeft in Hunsel een gesprek plaatsgevonden met
vertegenwoordigers van de voetbalclubs in Hunsel, Ell en Grathem/ Kelpen-Oler n.a.v. de
rapportage van bureau Kragten inzake het locatie – onderzoek naar een mogelijke locatie waar
de clubs gezamenlijk de voetbalsport kunnen gaan beoefenen.
Iedereen heeft de rapportage ontvangen. De rapportage wordt ‘doorgelopen’ middels een
presentatie door Carola Meuwissen, projectleider van de gemeente.
Er wordt de vraag gesteld waarom voor de locatie Hunsel (huidige sportterreinen/
voetbalvelden) geen compensatie in het kader van de Ruimtelijke Ordening noodzakelijk is.
Deze vraag wordt uitgezet bij Kragten.
Aan het einde van de presentatie geven de leden hun visie op de rapportage en spreken zij hun
voorkeur uit.
De vertegenwoordigers van de verenigingen spreken allen hun voorkeur uit voor de locatie
Kelpen-Oler, nieuwe locatie Oranjestraat nabij schutterij. Deze voorkeur zullen zij ook
voorleggen aan hun leden.
Hieraan liggen de volgende argumenten ten grondslag:

De verenigingen waren in eerste instantie voorstander van de centrale middenlocatie.
Redenen hiervoor waren onder andere gelegen in het feit dat deze voor elke vereniging
op eenzelfde afstand ligt en dat op deze plek gezamenlijk een nieuwe start gemaakt
kan worden.

Uit de rapportage blijkt dat realisatie van een voetballocatie op die plek niet bij
voorbaat onmogelijk is, maar naar verwachting wel langere tijd in beslag zal nemen. De
uiteindelijke slagingskans, om alle procedures met goed gevolg te doorlopen, wordt ook
lager ingeschat dan op de locatie Kelpen-Oler. Op de centrale middenlocatie bestaan –
vanwege de ladder voor duurzame verstedelijking- geen mogelijkheden voor een
eventuele uitbreiding met een sporthal, dorpshuis of anderszins.

De nieuwe locatie Kelpen-Oler komt tegemoet aan de wens van de verenigingen om op
een gunstig bereisbare plek een nieuwe start te maken voor de gezamenlijke
verenigingen.

Daarnaast biedt de locatie Kelpen-Oler de mogelijkheid om in de toekomst een
koppeling te maken met andere (sport)verenigingen - ook die waarvoor een
binnensportaccommodatie noodzakelijk is- teneinde voor de regio Leudal – West de
maatschappelijke pijlers verder te verstevigen.
Indien een ieder akkoord kan gaan met de inhoud van het verslag zal de strekking hiervan door
de projectleider in het collegevoorstel en raadsvoorstel worden meegenomen.
NB door de verenigingen is de volgende aanvulling gegeven:
De tijdsdruk is groot en een nieuwe locatie gaat een nieuwe gezamenlijke neutrale identiteit
opleveren waardoor er meer draagvlak zal zijn.
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