Motie sportpark Hengelder
De gemeenteraad van Zevenaar, in vergadering bijeen op 6 juli 2022,
De initiatiefgroep Hengelder heeft in de informatieve raadsbijeenkomst van 18 mei 2022
een toelichting gegeven over de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek op Sportpark
Hengelder dat de afgelopen periode heeft plaatsgevonden. In deze toelichting is gevraagd
om vervolg en daarmee financiële middelen zodat dit burgerinitiatief snelheid blijft
behouden. Zoals tijdens de toelichting is aangegeven is uitstel niet wenselijk gelet op de
staat van de accommodaties van enkele verenigingen op het sportpark.
Dit initiatief werd door de aanwezige fracties met veel steun ontvangen. De fracties hebben
hierbij aangegeven dat vervolgonderzoek nodig was.
Constaterende dat:
1. Gemeente Zevenaar een rijk verenigingsleven kent;
2. Dat deze stichtingen en verenigingen lastig aan voldoende vrijwilligers en kader
kunnen komen;
3. De initiatiefgroep Hengelder heeft een goed plan ontwikkeld waar de huidige
verenigingen op Sportpark Hengelder toekomstbestendig gehuisvest kunnen
worden;
4. Het voorgestelde plan van de intiatiefgroep Hengelder goed past in het vastgestelde
sportbeleid van de gemeente Zevenaar.
Overwegende dat:
1. De leefbaarheid van onze mooie gemeente Zevenaar voor een groot deel haar
fundament vindt in ons rijke verenigingsleven;
2. Wij het als gemeente juist moeten hebben van kansrijke verbindende initiatieven als
voorgesteld in ‘Vernieuwing Hengelder’.
Roept het college op:
1. Het plan ‘Vernieuwing Hengelder’ te omarmen en de gevraagde steun te bieden aan
de initiatiefgroep Hengelder. En eenmalig € 75.000 uit de Algemene Reserve
beschikbaar te stellen voor vervolg van dit initiatief;
2. De gemeenteraad periodiek te informeren over voortgang en eventuele obstakels
bij deze ontwikkeling.
en gaat over tot de orde van de dag.
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Deze motie is aangenomen / verworpen in de vergadering van 6 juli 2022.
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