Bijeenkomst samenwerking visie Sport &Bewegen in Hernen, Leur, Bergharen

Maandag 15 april 2019, sportpark Schaarweide
Aanwezig:






Stichting Schaarweide: Luc Peters, Cor van Dijk
Mijlpaal bestuur: Sjors Lubeek
Zandloper bestuur: Galina Visser, Bennie Beernink
Leefbaarheidsgroep Hernen, leur: Toon Janssen, Tiny van Dreumel
Leefbaarheidsgroep Bergharen: Ad van Tilborg, Geert-Jan Velings
(voorzitter voor deze avond is Geert-Jan, niet acterend vanuit leefbaarheidsgroep maar met
als opdracht de verbinding te zoeken)

Voor agenda zie uitnodiging en bijlage PowerPoint.

Inleiding
De avond wordt ingeleid met een terugblik op de Koningspelen van afgelopen vrijdag, gehouden op
sportpark schaarweide, waarin de beide scholen een verbindende schakel hebben vormgegeven.
Daarvoor hebben de kinderen van beide scholen wc-rolletjes creatief bewerkt, deze aaneen geregen
voor een ketting van de school en de beide kettingen aan elkaar verbonden bij de opening als signaal
dat we 1 gemeenschap zijn. Ook voor deze avond zoeken we samenwerking voor de toekomst van
onze jeugd en om vorm te geven aan de opgestelde visie vanuit de werkgroep Sport & bewegen.
Conclusies






Door alle vertegenwoordigers wordt de visie onderschreven. Men erkent dat eea lang heeft
geduurd, soms onduidelijke communicatie is geweest met gemeente en tussen partijen,
maar dat men verder wil met de gezamenlijke invulling van de visie. Men geeft aan dat dat
vooral samen moet gebeuren en met een gezamenlijk afgestemd plan om de visie om te
zetten in concrete actiestappen en verdere plannen voor implementatie. Voor de korte
termijn wil men snelheid maken in de diverse trajecten die nu voor liggen.
Voor de accommodaties worden de volgende plannen ondersteund:
o Schaarweide wordt gezien als centrum voor buitensport en houdt daar met de
bouwplannen rekening mee
o De Zandloper moeten worden aangepast tbv een multifunctionele accommodatie
met een gym- en spelzaal.
o De Mijlpaal zal op termijn tot een MFA dienen te worden omgebouwd. Daarvoor is
een haalbaarheidsonderzoek nodig maar tevens ondersteuning voor achterstallig
onderhoud om de periode tot de realisatie van een MFA te overbruggen. In het
haalbaarheid onderzoek wordt een sportzaal voor wedstrijdsport (zoals korfbal)
meegenomen.
Voorlopige begroting opgesteld door de stuurgroep dd 9 april 2019 is besproken.
o De opzet wordt voor kennis aangenomen. Vragen zijn erover hoe de subsidies zsm in
te kunnen zetten aangezien dit een groot deel van de inkomsten/uitgaven bepaald.
Vraag aan de gemeente om hier prioriteit aan te geven en de betrokken partijen
hierin te ondersteunen.

o



Achterstallig onderhoud: De Mijlpaal wil concrete toezegging voor het overbruggen
naar de toekomstige MFA. Dit is in de stuurgroep besproken. De Mijlpaal wordt
verwezen naar de wethouder voor verder afspraken.
De Zandloper wil graag weten hoe deze middelen (achterstallig onderhoud) te
kunnen inzetten in het plan van aanpak. Hiervoor zal de Zandloper op korte termijn
met een definitief gedragen plan voor aanpassing willen komen.
o Gezien de gedragen plannen voor de toekomstvisie geven de aanwezigen aan dat
Schaarweide maar beperkt gebruik kan maken van de middelen. Er wordt verzocht
het bedrag van 25K te kunnen verdubbelen (dit was ook eerder door de
leefbaarheidsgroepen aan de stuurgroep voorgesteld). De zandloper is bereid
hiervoor extra kritisch naar de plannen te kijken EN optimaal gebruik te maken van
de mogelijkheid geboden door de stuurgroep om zelf de aanbesteding in handen te
nemen (onder voorwaarden opgesteld door de gemeente).
o Er wordt de grote wens uitgesproken om snelheid in de processen te brengen en te
komen tot inzet van de middelen. Men is verheugd dat Schaarweide nu doorpakt om
de basis van de accommodatie dermate aan te pakken dat de uitstraling van
gezamenlijkheid van de daar acterende verenigingen wordt vormgegeven in een
centrum voor buitensport als start voor de visie op sport en bewegen.
o De aanwezigen gaan zich inzetten om zoveel mogelijk middelen als ook vrijwilligers
in te zetten voor de plannen. Daarbij wordt aangegeven dat mocht er
schaalvoordelen of meevallende subsidies ontstaan het totale bedrag van 500 K
beschikbaar blijft om in te zetten door de aanwezige partijen tbv de verder
implementatie van de visie.
Toekomst
o Er wordt voorgesteld om in dit gremium minimaal 2 keer per jaar samen te komen.
 Om de communicatie en transparantie afgestemd te houden
 Om verdere invulling van de visie vorm te geven
 Om jaarplannen van de afzonderlijke partijen te delen
 Om de exploitatie van de afzonderlijke partijen te bewaken en
samenwerking te zoeken in het organiseren van activiteiten die de
exploitatie van alle partijen ondersteunen

Tot slot
Er is teruggekeken naar de ontwikkelingen de afgelopen jaren, naar de ervaren miscommunicatie,
naar opvattingen over de visie maar er is vooral vooruitgekeken hoe er, vanuit de visie sport en
bewegen, voor de dorpen de leefbaarheid en vitaliteit van de inwoners kan worden gestimuleerd en
duurzaam kan worden ondersteund. Daarvoor zijn de noodzakelijke verbouwingen hard nodig, is
snelheid en duidelijkheid over de inzet van de middelen gewenst en vragen we de gemeente om
hierin maximaal te ondersteunen. Ook als de stuurgroep niet meer in de huidige vorm actief is blijft
de samenwerking met de gemeente gewenst in een nog te kiezen opzet.

De vergadering wordt om 22.05 uur beëindigd.

