UITNODIGING WERKSESSIE VISIE WARANDE 2030

In oktober 2018 heeft onze gemeenteraad de ‘Toekomstvisie Oosterhout 2030’ vastgesteld.
Deze toekomstvisie beschrijft een beeld van de ontwikkeling van Oosterhout op de middellange
termijn. Onderdeel van het toekomstbeeld van Oosterhout is het sportcluster de Warande. Dit
sportcluster is een unieke aaneenschakeling van sportaccommodaties, gelegen in de bosrijke
omgeving rondom Recreatieoord De Warande.
De gemeente Oosterhout heeft op dit moment geen visie op het sportcluster de Warande.
Hieraan zouden we graag samen met u invulling gaan geven.
Het project leidt tot een beleids-/visiedocument waarin een toekomstbeeld op de Warande in
2030 is beschreven. Toekomstige initiatieven zullen aan deze visie worden getoetst en ter
besluitvorming worden voorgelegd.
Via deze weg nodigen we u dan ook van harte uit om in dit traject mee te denken.
Thema’s die aan bod komen zijn*:
Maatschappelijke benutting de Warande (Sociaal Domein/preventie akkoord)
Optimalisatie zwembad (Welness/therapeutisch bad/speelvoorzieningen)
Commercieel gebruik (horeca/fitness gezondheidscentrum)
Ruimtelijke (on)mogelijkheden op het sportcluster;
Duurzaamheidambities in het sportcluster;
Evenementen (wedstrijden/congressen) en topsport (citymarketing)
Innovatie (kenniscentrum/opleidingen)
Graag nodigen wij u uit voor het bijwonen van een van de werksessies op
woensdag 16 september 2020 of woensdag 23 september 2020 van 19.30 uur tot
21.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur.
WAAR:

Recreatieoord De Warande, Wilhelminakanaal Zuid 66, 4903 RA Oosterhout

WIE:

Sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, onderwijs en sociale
partners

OPTIE:

Optie 1: ja, ik kom maar kan alleen op 16 september 2020
Optie 2: ja, ik kom maar kan alleen op 23 september 2020
Optie 3: nee, ik heb geen interesse in deelname
Optie 4: nee, ik ben niet in de gelegenheid maar ik word graag op de
hoogte gehouden.

Graag horen we vóór 31 augustus of u in dit proces wilt meedenken en welke thema’s hierbij
vooral uw interesse hebben. U kunt dit doorgeven aan Monique Rummens via
m.rummens@oosterhout.nl.
We ontvangen u graag in september.

Met hartelijke groeten,

Arnoud Kastelijns
Wethouder Sport

