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Voor De Gcmocnrchop

Motie Sporten, ontmoeten en leefbaarheid in NOK.
De Gemeenteraad van Oss in vergadering bijeen op 10 november 2016

Constateert dat:
1. De twee sportaccommodaties van voetbalvereniging OKSV aan vervanging

2.
3.
4.
5.

6.

toe zijn.
De huidige gemeenschapsruimte niet meer van deze tijd is en met sluiten
bedreigd wordt.
De leefbaarheid van kernen en wijken in het algemeen onder druk staat .
ln het kader van de voorzieningenkaart, reeds geruime tijd gesprekken
gevoerd worden die nog niet tot oplossingen leiden.
Beide verenigingen OKSVffOG de handschoen opgenomen hebben en in
samenspraak met alle andere verenigingen uit NOK ook een
ontmoetingsruimte bij de sportverenigíng nastreven
Het samenvoegen van sporten en ontmoeten breed gedragen wordt binnen
de NOK-gemeenschap en dat o.a. dorpsraad Herpen, Voetbalvereniging
OKSV, Korfbalvereniging TOG en de klankbordgroep deze plannen steunen

Overweegt dat:
1. Sport en Ontmoeten van groot belang is voor de leefbaarheid in wijken en

2.
3.

4.

kernen.
Met het oog op de toekomst, een efficiënte en duurzame oplossing wordt
nagestreefd!
Het niet wenselijk is dat de verenigingen die momenteel gebruik maken van
de gemeenschapsruimte op straat komen te staan
De gemeente Oss initiatieven van inwoners wil aanjagen (burgerparticipatie /
co-creatie) Er vanuit de NOK-gemeenschap een grote bereidwilligheid is om
mee te denken met de gemeente Oss en daarnaast bereidwillig is
verantwoording (eigenaarschap) te dragen bij de realisatie van de plannen
en letterlijk en figuurlijk de handen uit de mouwen willen steken.
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Voor

D. Grmeon¡chop

Draagt het college op om:
De mogelijkheden verder met de gemeenschap uit te werken en uiterlijk 1 mei 2017,
voor de Voorjaarsnota, met voorstellen naar de Raad te komen, die door inbreng
van de gemeenschap, tegen zo laag mogelijke kosten, gerealiseerd kunnen
worden.
En gaat over tot de orde van de dag
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