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1.

Inleiding

Voor u ligt de accommodatievisie sportvoorzieningen 2019-2030 van de gemeente
Venlo. Dit is een uitwerking en onderdeel van de Venlose sportvisie. Het faciliteren van
sportbeoefening vormt een belangrijk onderdeel van het gemeentelijk sportbeleid.
De meeste aandacht richt zich hierbij op formele sportaccommodaties voor de
buitensport en binnensport. Daarnaast is sprake van een toegenomen aandacht voor
het faciliteren van sport en bewegen in de openbare ruimte. Waar het gaat om de
formele sportaccommodaties maken we een onderscheid in binnensportaccommodaties
(sporthallen, sportzalen en gymzalen), buitensportaccommodaties (sportvelden en
banen) en zwembaden. Deze onderverdeling is weliswaar niet uitputtend, maar omvat
wel de voornaamste sportaccommodaties die we als gemeente beheren en exploiteren.
We zien een goede sportinfrastructuur als noodzakelijke voorwaarde om de inwoners te
laten sporten en bewegen en te profiteren van de sociale en maatschappelijke waarde
van sport. We streven ernaar om binnen de ruimtelijke en financiële mogelijkheden het
aanbod van sportaccommodaties zo optimaal mogelijk aan te laten sluiten op de vraag.
Door ontwikkelingen in de bevolkingssamenstelling, bevolkingsomvang en populariteit van
sporttakken wisselen de behoeften van de bevolking.
De accommodatievisie als onderdeel van de nieuwe sportvisie Venlo 2019-2030 heeft tot
doel richting te geven aan de planning van gemeentelijke sportvoorzieningen in Venlo
waarbij de focus tot en met 2030 ligt. Daarvoor is het nodig:
• Een richtinggevend kader te hebben van vraag en aanbod van sportvoorzieningen
in Venlo tot en met 2030;
• In beeld te hebben welke trends en ontwikkelingen van invloed zijn op vraag en
aanbod van sportvoorzieningen in Venlo tot en met 2030.
WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Het faciliteren van sportbeoefening vormt een belangrijk onderdeel van de Venlose
sportvisie. De meeste aandacht richt zich hierbij op de sportvereniging en de bijbehorende
voorzieningen voor buitensport, binnensport en zwembad. We zien een goede
sportinfrastructuur als noodzakelijke voorwaarde om dit te faciliteren. In de sportvisie
hebben we een tweetal ambities opgenomen, namelijk één ambitie gericht op de
sportvereniging en één ambitie gericht op de formele sportvoorzieningen. Beide ambities
hebben enorme raakvlakken met elkaar:
1.

In 2030 zijn alle Venlose sportverenigingen toekomstbestendig. Toekomstbestendig
wil zeggen dat de sportvereniging hun sportieve en maatschappelijke functie
kan vervullen. Deze ambitie leidt in 2030 tot sterke, vitale verenigingen die hun
sportieve en maatschappelijke functie optimaal invullen.

2. In 2030 kent de gemeente Venlo multifunctionele, openbaar toegankelijke
sportvoorzieningen die inspelen op de behoeften van de inwoners.
LEESWIJZER
In deze toekomstvisie geven we in hoofdstuk 2 de trends en ontwikkelingen weer voor de
sport in Venlo. Vervolgens laten we in hoofdstuk 3 zien hoe het speelveld anno 2018 in de
gemeente Venlo voor de sport eruit ziet. In hoofdstuk 4 presenteren we onze opgaven,
uitgangspunten en de toekomstvisie. De gemeente Venlo knippen we vervolgens op in zes
gebieden, waarin we per gebied de eindsituatie weergeven en onderbouwen per gebied
waarom bepaalde keuzes gemaakt worden (en waarom bepaalde keuzes ook niet).
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2. Trends en ontwikkelingen
WAAR GAAT DIT OVER?
Om de juiste keuzes te maken kijken we goed naar de belangrijkste trends en
ontwikkelingen in de maatschappij en in de sport. Om deze ontwikkelingen in kaart
te brengen hanteren wij het DESTEP-model. In dit model geven we een inzicht in
demografische, economische, sociaal-maatschappelijk (sportieve), technologische,
ecologische en politiek-juridische ontwikkelingen. In de Toekomst Verkenning Sport 2030 is
onderzocht welke trends en ontwikkelingen van invloed gaan zijn op de sport. Dit gebruiken
wij als basis voor dit hoofdstuk.
DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN
VENLO VERGRIJST
De gemeente Venlo vergrijst. De prognoses laten zien dat alle leeftijdsgroepen tot 65
jaar stabiel blijven of dalen. De leeftijdsgroepen 65+ en verder stijgen daarentegen juist.
Daarmee laat de gemeente Venlo zien dat de vergrijzing zal toenemen. Vergrijzing leidt
tot minder of andersoortige sportdeelname en daardoor tot minder clublidmaatschappen,
aangezien dit groepen zijn die over het algemeen minder sporten (CBS , 2018).
VENLO KRIMPT ECHTER AMPER
De regio Noord-Limburg wordt door de Rijksoverheid als een anticipeergebied bestempeld.
Dit zijn gebieden waar de bevolking nu nog niet daalt, maar in de toekomst wel. De
verwachting is dat het aantal inwoners tot 2040 met 4% daalt. Krimp vormt een bedreiging
voor sportverenigingen omdat zowel leden als vrijwilligers zullen afnemen. De prognose laat
zien dat de gemeente Venlo tot 2030 echter maar zeer licht zal krimpen (CBS , 2018).
ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN
COMMERCIALISERING VAN HET VRIJETIJDSAANBOD
In de afgelopen jaren is het vrijetijdsaanbod sterk gegroeid. Dit is deels het gevolg van
het feit dat mensen steeds meer op zoek gaan naar beleving. Het gevolg voor de sport
is dat de traditionele aanbieders van sport (zoals sportverenigingen) op de markt voor
vrijetijdsbesteding concurrentie ondervinden van partijen die gewend zijn commercieel te
opereren.
SOCIAAL-MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN
VERENIGINGSLIDMAATSCHAPPEN NEMEN AF
Het aantal verenigingslidmaatschappen in de gemeente Venlo neemt af. In de laatste drie
jaren is het percentage inwoners dat lid is van een sportvereniging afgenomen van 21,4% in
2015, naar 21,2% in 2016, naar uiteindelijk 20,6% in 2017 (KISS rapportage, NOC*NSF, 2018).
ONGEBONDEN SPORTEN IS STEEDS MEER IN OPKOMST
Inwoners uit de gemeente Venlo sporten steeds vaker op een ongebonden wijze. Dit maken
we op uit het feit dat de georganiseerde sport een afname kent terwijl het sportgedrag
volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB-norm) gelijk blijft (Gemeente
Venlo, 2018). Een aantal ontwikkelingen dragen bij aan deze opkomst. Alle onderstaande
ontwikkelingen hebben op enige wijze verband met elkaar:
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Individualisering
Mensen gaan steeds meer individueel of in zelfgeorganiseerde groepen sporten en
bewegen. Er wordt vaker gekozen voor flexibiliteit waarbij mensen zelf makkelijk
gaan sporten en bewegen om het moment dat het hen uitkomt. Deze trend heeft
invloed op de sportvereniging. Steeds meer mensen kiezen voor een individuele
sport boven een lidmaatschap bij een sportvereniging (Kenniscentrum Sport, 2018).
Beleving
Beleving wordt belangrijker voor mensen. Er wordt vaker gekozen om
verschillende sporten af en toe te doen, dan zich volledig te concentreren op één
of enkele activiteiten. Sport, recreatie, ontspanning en vermaak gaan steeds meer
door elkaar lopen (Kenniscentrum Sport, 2018).
Concurrentie
Individualisering is voor een deel in opkomst door de enorme concurrentie binnen
het sportaanbod. Een aantal jaren terug was een sportvereniging dé plek om te
sporten en te bewegen. Tegenwoordig is er door het commercieel aanbod en
het zelfstandig sporten en bewegen in de openbare ruimte andersoortig aanbod
op de markt. Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om eigen
sportprestaties en gezondheidsindicatoren te meten, wat het individueel sporten
stimuleert (Kenniscentrum Sport, 2018).
GROEIENDE AANDACHT VOOR EEN GEZONDE LEEFSTIJL
Nederlanders vinden gezondheid het allerbelangrijkste. De groeiende aandacht voor
een gezonde leefstijl komt onder andere doordat men geconfronteerd wordt met het
‘ideaalbeeld’ in de media. Als gevolg van de groei in obesitas is in de afgelopen jaren een
tegentrend ingezet waarin gezond leven steeds meer wordt benadrukt (Kenniscentrum
Sport, 2018).
VITALITEIT VERENIGINGEN
Zeven gemeenten in de regio Noord-Limburg werken samen om sportverenigingen in de
regio te ondersteunen. De ondersteuning is gericht op het vitaal houden of maken van
verenigingen en het vergroten van hun rol in de gemeenschap. Sportregio Noord-Limburg
heeft gedefinieerd wat zij onder een vitale vereniging verstaat. Een vitale vereniging is een
vereniging die in staat is zelfstandig haar maatschappelijke rol in te vullen. Om in beeld te
brengen hoe vitaal de verenigingen in Noord-Limburg zijn, is in aansluiting op hun ambities,
een vitaliteitsindex ontwikkeld (Sportregio Noord-Limburg, 2017). Deze index bestaat uit
zeven criteria:
• Leden (stabiel of groeiend ledental en groeiambitie).
• Kader (er is voldoende kader en er is een actueel plan voor werving en behoud van
vrijwilligers).
• Financiën (de vereniging heeft een gezonde financiële positie, een sponsorplan en
ruimte voor onverwachte uitgaven).
• Accommodatie (de accommodatie is in goede staat en zaken als exploitatie, beheer
en onderhoud, verlopen naar wens).
• Beleid (de vereniging werkt met een missie en visie en met beleidsplannen).
• Communicatie (de interne communicatie is goed geregeld).
• Maatschappelijke rol (de vereniging staat open voor nieuwe doelgroepen,
verbreding van het sportaanbod en samenwerking met andere organisaties).
Een groeiende ontwikkeling is dat verenigingen steeds moeilijker de bovenstaande criteria
georganiseerd krijgt. Vaak komt dit door een terugloop aan leden en een terugloop in het
kader om dit te organiseren.
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TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN
SPORT VIA APPS SPEELT INDIVIDUALISERING IN DE KAART
De innovaties op technisch gebied volgen elkaar in steeds hoger tempo op. Sporten en
bewegen worden op allerlei manieren mogelijk gemaakt via bijvoorbeeld sportapps. Dit
zorgt voor concurrentie ten opzichte van het sporten bij een sportvereniging. Het sociale
leven, en dus ook de sportbeoefening, raakt geïnformatiseerd. Fysieke ontmoeting of
contact is voor allerlei
zaken (werken, winkelen, sport organiseren) minder noodzakelijk. Door deze technologie is
het verenigen niet altijd direct meer nodig. Het stimuleert juist om meer individueel te gaan
sporten.
ECOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN
DUURZAME SPORTINFRASTRUCTUUR
Een van de ambities uit het Nationaal Sportakkoord betreft de ‘Duurzame
Sportinfrastructuur’. Hierin slaan het ministerie van VWS en de maatschappelijke partners
de handen ineen voor een functionele duurzame sportinfrastructuur om een leven lang
sporten en bewegen mogelijk te maken.
In een duurzame sportinfrastructuur passen multifunctioneel en intensief gebruik,
lagere kosten en een lagere energierekening. Daar waar de landelijke focus ligt op het
Klimaatakkoord en de daarbij behorende doelstelling op energie- en CO2 neutraliteit van de
gebouwde omgeving in 2040, ligt de doelstelling van een duurzame sportinfrastructuur veel
breder (energie, watergebruik, materiaal- en grondstoffengebruik, natuurontwikkeling etc.).
Duurzaamheid vraagt een breed en intensief gebruik. Intensief gebruik is mogelijk daar waar
kwaliteit wordt geleverd en accommodaties voldoen aan de behoefte van de gebruikers.
Daar waar de openbare ruimte beweegvriendelijker is en sportaccommodaties meer
openbaar toegankelijker, zal breder en intensiever gebruik plaatshebben. Verduurzamen
van sportaccommodaties moet de energielasten reduceren. Bij nieuwbouw wordt gestreefd
naar energieneutraliteit. Geen gebruik meer maken van een gasaansluiting, gebruik van een
warmtepomp en installeren van ledverlichting en het zelf energie opwekken (zonnepanelen)
helpen hierbij (Ministerie van VWS, 2018).
WARME ZOMERS, NATTE WINTERS
De zomer van 2018 is lang, droog en warm geweest. De verwachting is dat dergelijke
zomers frequenter gaan voorkomen. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van onze
sportvelden. Een combinatie van kunstgras en natuurgras sportvelden biedt mogelijkheden
om qua capaciteit en kwaliteit stappen te zetten om gebruikers te kunnen blijven voorzien
in hun behoefte. Dit verlaagt het watergebruik. Bij realisatie van kunstgras is het van belang
om te kiezen voor een te recyclen product.
HERINRICHTING SPORTPARKEN
De op handen zijnde hockeyfusie is de basis voor één sterke vitale hockeyvereniging én
belangrijk voor de verdere ontwikkeling van vitale sportaccommodaties in Venlo. Doordat
de aanstaande hockeyfusie op Vrijenbroek gestalte gaat krijgen, komt er ruimte vrij op de
sportparken Maassenhof en Herungerberg. Doordat deze twee parken op een sportkern
liggen, is het voor de gemeente Venlo belangrijk dat deze ruimte heringericht wordt. In
de situaties dat er sportparken worden afgestoten, moet altijd de overweging worden
meegenomen om hier beweegvriendelijke openbare ruimte voor terug te laten komen. Dit
houdt het gebied leefbaar en uitdagend voor sporten en bewegen (Gemeente Venlo, 2018).
Bij doorontwikkeling van sportkernen wordt multifunctionaliteit nagestreefd. Dat betekent
dat hier voorzieningen voor binnensport en buitensport bij elkaar kunnen komen (voorbeeld
BMV-Velden).
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POLITIEK-JURIDISCHE ONTWIKKELINGEN
FINANCIËLE SITUATIE GEMEENTE VENLO
Een van de uitgangspunten in het coalitieprogramma betreffende amateur cultuur- en
sportverenigingen is dat de gemeente wil stimuleren door te faciliteren maar steeds minder
wil financieren. “Stimuleren van sport en verenigingsleven is voor ons niet hetzelfde als het
financieren ervan. Soms is het faciliteren ervan net zo belangrijk. Wij zullen dit beleidsterrein
dan ook op die manier benaderen”. Gelet op de financiële situatie waarin de gemeente
Venlo zich bevindt, mag duidelijk zijn dat er sprake is van een zich terugtrekkende overheid.
Dat betekent hogere tarieven vragen, lagere subsidies verstrekken, een andere balans
vinden in het realiseren en onderhouden van sportaccommodaties. Dit heeft een grote
impact op de sportverenigingen. Er is geen balans meer tussen inkomsten en uitgaven van
de vereniging. De vereniging die ook al last heeft van minder sponsorinkomsten, minder
vrijwillig kader, hoger mate van individualisering en vergrijzing en krimp van de bevolking.
Schaalvergroting ligt dan voor de hand om deze ontwikkelingen het hoofd te kunnen
bieden. Dat betekent samenwerkingsvormen tussen verenigingen die moeten leiden tot
fusie, waardoor sterke, vitale verenigingen ontstaan. Deze vitale clubs kunnen mede door
hun omvang die nieuwe rol veel beter aan, mogelijk zelfs door inzet van professioneel
personeel (verenigingsmanager). Door groei van de welvaart van de gemiddelde
Nederlander kan deze zich meer veroorloven en stelt hogere eisen aan de kwaliteit van de
voorzieningen. Door minder sportparken in te richten, maar op die parken wel de kwaliteit
van het voorzieningenniveau te verhogen, wordt tegemoet gekomen aan de behoefte van
de sporter én aan een nieuwe gemeentelijke balans in inkomsten en uitgaven.
SPORTAKKOORD: ‘SPORT VERENIGT NEDERLAND’
Het belangrijkste bovenlokale beleidskader is het Nationaal Sportakkoord genaamd ‘Sport
verenigt Nederland’ (Ministerie van VWS, 2018). De ministeries van VWS, OC&W en SZW
hebben samen met NOC*NSF, VSG en VNG het nationale sportakkoord ondertekend met als
belangrijkste uitgangspunten voor de buitensportvisie:
• Duurzame sportinfrastructuur. De ambitie is om Nederland te voorzien van
een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur. De exploitatie van
sportaccommodaties wordt sterk verbeterd, de openbare ruimte wordt
beweegvriendelijk ingericht en alle sportaccommodaties zijn straks duurzaam;
• Vitale sport- en beweegaanbieders. De ambitie is om alle typen aanbieders van
sport en bewegen toekomstbestendig te maken. De financiële en organisatorische
basis wordt op orde gebracht zodat aanbieders hun vizier kunnen richten op een
passend aanbod en op passende bindingsvormen.
BTW WETGEVING
In het Belastingplan 2019 heeft het Kabinet de reeds aangekondigde wijziging van de btwsportvrijstelling opgenomen. De wijziging van deze vrijstelling heeft grote gevolgen voor de
exploitatie van sporthallen, zwembaden, gymzalen, buitensportaccommodaties en andere
sportaccommodaties door de gemeente. De gewijzigde btw-sportvrijstelling is met ingang
van 1 januari 2019 van toepassing bij de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties
door niet winst beogende exploitanten. Het is evident dat de gemeente geen winst beoogt
met de exploitatie van sport, waardoor de vrijstelling van toepassing is bij ter beschikking
stelling van sportaccommodaties. Gemeenten en sportverenigingen kunnen via een
specifieke subsidieregeling van de Rijksoverheid hier compensatie voor krijgen zodat het
sporten niet duurder wordt (VSG, 2018).
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ONZE UITDAGINGEN
De bovenstaande analyse laat zien dat wij voldoende uitdagingen hebben
samen met onze sportverenigingen. Op verschillende vlakken hebben wij
uitdagingen, die benoemen wij hieronder:
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•

Demografische ontwikkelingen zorgen voor andere of nieuwe
sportbehoeften. Oudere inwoners sporten minder snel bij een
sportvereniging, maar bewegen in andere verbanden.

•

Sportverenigingen zijn niet altijd meer dé plek om te sporten
en te bewegen. Individueel sporten en bewegen in de openbare
ruimte wint terrein.

•

Sportverenigingen ‘vissen steeds vaker in dezelfde vijver’ als het
gaat om leden en vrijwilligers. Het is lastiger om nieuwe leden en
vrijwilligers te werven en al helemaal om leden en vrijwilligers te
behouden. Dit komt mede door de geschetste demografische
ontwikkelingen.

•

Concurrentie in het aanbod (zowel sport- als andere
vrijetijdsbestedingen) is groot. Samenwerking is dus van belang.

•

Sportparken zijn nu vaak monotoon ingericht en alleen bruikbaar
voor de betreffende sport. De gebruiker heeft sneller andere
behoeften en daar zijn parken niet altijd op ingericht.
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3. Het speelveld van onze buitensport
WAAR GAAT DIT OVER?
We weten wat onze uitdagingen zijn. Maar om ook tot een goede visie te komen moet
helder worden hoe het speelveld anno 2018 eruit ziet. En hoe verhoudt zich dit speelveld
zich ten opzichte behoeften , trends en ontwikkelingen. In dit hoofdstuk een analyse.
HET SPEELVELD
De onderstaande kaart laat zien waar onze buitensportaccommodaties gevestigd zijn:

ARCEN

LOMM

VELDEN

VENLO-NOORD
‘T VEN

BOEKEND

HOUT-BLERICK

BLERICK

VENLO-CENTRUM

VENLO-NOORD
VENLO-ZUID

TEGELEN

BELFELD
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ANALYSE
Zoals afbeelding 1 laat zien kent de gemeente Venlo 14 voetballocaties, 3 hockeylocaties,
1 atletieklocatie, 1 rugbylocatie en 1 honk- en softballocatie. De trends en ontwikkelingen
laten zien dat het verenigingsleven afneemt en dat we een kwaliteitsslag kunnen en moeten
maken om de georganiseerde sport op niveau te houden. Als we de huidige situatie
analyseren zien we dit ook terug in de huidige voorzieningen.
CAPACITEIT
Uit een gemaakte analyse in 2018 blijkt dat de gemeente Venlo een overschot heeft van
14 velden. Deze velden komen uitsluitend uit de voetbalsport. Uit de analyse blijkt dat
12 voetbalverenigingen een overschot aan velden hebben en dat 1 voetbalvereniging
ruimtetekort heeft. Hierbij is rekening gehouden met de richtlijn zoals die is vastgesteld na
overleg tussen KNVB, VNG en VSG. De onderstaande tabel geeft het aantal velden (inclusief
overschot) per voetbalvereniging weer:

Aug-18

Teams

Benodigde

Teams

Benodigde

Verenigingen

Zondag

Velden

Zaterdag

Velden

Nodig

Is

Saldo

Nodig

Is

Saldo

Belfeldia

5

0,9

15

1,4

2

3

1

1,0

1,5

0,5

TSC’04

5

0,9

2

0,3

1

3

2

1,0

1,0

0,0

Sportclub Irene

11

1,9

38

3,3

4

5

1

2,5

3,0

0,5

Kwiek Venlo

6

1

6

0,5

1

2

1

1,0

1,0

0,0

VOS*

5

0,9

0

0,0

1

2

1

2,0

2,0

0,0

Venlosche Boys*

8

1,3

35

3,2

4

5

1

3,5

4,5

1,0

VVV’03

8

1,4

14

1,5

2

3

1

1,5

1,5

0,0

FCV-Venlo

10

1,7

30

2,9

3

2

-1

2,5

1,5

-1,0

sv Velden-IVO

8

1,4

19

1,9

2

3

1

1,5

1,5

0,0

DSO Lomm

2

0,3

1

0,2

1

2

1

1,0

1,0

0,0

DEV Arcen

5

0,9

11

1,0

1

2

1

1,0

1,0

0,0

SV Blerick

6

1

27

2,3

3

4

1

1,5

2,0

0,5

VCH

8

1,3

9

0,9

2

2

0

1,0

1,5

0,5

HBSV

7

1,2

19

1,6

2

3

1

1,5

1,5

0,0

Totaal

94

29

41

12

22,5

24,5

2,0

226

Wedstrijdvelden

Trainingsvelden

* kunstgrasveld telt als trainingsveld én als wedstrijdveld
Kijkend naar de toekomstige demografische ontwikkelingen gaat het overschot aan velden
alleen groeien. De prognose is dat de gemeente Venlo in 2030 een overschot heeft tussen
de 22 en 30 voetbalvelden (Gemeente Venlo, 2018).
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VOEDINGSGEBIED EN REISAFSTAND LEDEN
Om te komen tot een betere benutting van de ruimte en de sportaccommodaties wordt
in de uitwerking ook gekeken naar de voedingsgebieden van de leden per verenigingen.
Minder sportaccommodaties en/of verenigingen betekent niet dat er geen wijkfunctie
meer is of dat er een grotere drempel komt om te sporten. Er wordt goed gekeken naar de
reisafstand van leden. Veel leden zijn immers al uit een groter gebied afkomstig dan alleen
de wijk waarin de sportvereniging ligt (KNVB, 2018). In de uitwerking per gebied wordt een
inzicht gegeven in het voedingsgebied van de verenigingen.
VITALITEIT SPORTVERENIGING
Een vitale vereniging is een vereniging die in staat is zelfstandig haar maatschappelijke
rol in te vullen. Het Mulier Instituut heeft een vitaliteitsindex ontwikkeld met daarin de
belangrijkste criteria voor een vitale en toekomstbestendige vereniging. Deze index
bestaat uit zeven criteria (zie hoofdstuk 2). De enorme afname in het aantal leden bij de
voetbalverenigingen zorgt ervoor dat de vitaliteit bij deze clubs mogelijk in het geding
komt. Van 2015 tot en met 2017 zijn er 412 leden bij voetbalvereniging gestopt.
IN GESPREK MET DE VERENIGINGEN
Niet alleen de feitelijke analyse is van belang. De gesprekken met de verenigingen zijn
minstens zo belangrijk. Hoe kijken de verenigingen tegen hun eigen toekomst aan. In
gesprek met verenigingen levert dit de volgende conclusies op:
Voetbalverenigingen
In de gesprekken met de Venlosche voetbalverenigingen is getracht om een beeld te
vormen van de toestand van de betreffende verenigingen. In het algemeen kan worden
gesteld dat we een zeer divers veld aan verenigingen kennen maar dat ze allemaal beseffen
dat er iets moet gebeuren om de neerwaartse trend in voetballend Venlo te keren. Een
aantal belangrijke punten uit de gesprekken was:
• Een aantal verenigingen geeft zelf aan graag samen te willen werken naar een vitale
toekomst (VCH, TSC’04, Sportclub Irene, VVV’03)
• We ‘vissen met teveel verenigingen in dezelfde vijver’;
• De landelijke trend van groei in het meiden- en damesvoetbal gaat voor Venlo niet
op;
• Er is begrip voor het inkrimpen in veldcapaciteit, maar daar waar het de eigen
vereniging betreft is dit nog lastig;
• Naast het accommodatievraagstuk moeten verenigingen samen een visie
ontwikkelingen op de voetbalsport in Venlo.
Hockeyverenigingen
De drie hockeyverenigingen die Venlo kent hebben de behoefte uitgesproken om samen
een sterk hockeybolwerk te vormen. Niet omdat dat momenteel noodzakelijk is maar wel
omdat een doorkijk naar de toekomst hier om vraagt. Om op de (midden) lange termijn
nog een sterke, vitale en ambitieuze vereniging te kunnen zijn en om een prominente rol
in het Nederlandse hockeyveld in te kunnen nemen is een fusie noodzakelijk. De ontstane
schaalgrootte moet leiden tot mogelijkheden voor professionalisering op meerdere
vlakken, daadkracht, bestuurskracht en mogelijkheden voor (top) sport op hoog niveau.
De verenigingen zijn, samen met de KNHB, de fusievoorbereidingen aan het treffen. Samen
met de gemeente is al een studie verricht naar de gewenste accommodatie inclusief
locatiestudie. Op sportpark Vrijenbroek moet een hockeybolwerk ontstaan met minimaal 6
hockeyvelden.
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Atletiekvereniging
Atletiekvereniging Scopias is de gebruiker van de atletiekbaan op sportpark Vrijenbroek.
Op dit sportpark is ook het hockeybolwerk gepland. De vereniging beraadt zich op haar
toekomst. Na de laatste verhuizing van sportpark Herungerberg naar Vrijenbroek is met
succes gewerkt aan de opbouw van een brede jeugdafdeling. Deze afdeling is omvangrijk en
groeiende en kent veel leden uit Venlo-Zuid, Tegelen en Belfeld. Een verplaatsing ten faveure
van een hockeybolwerk zou geen positieve invloed hebben op de doorontwikkeling van de
jeugdafdeling. Een omvangrijk hockeybolwerk (1800 leden nu met potentie van 3200 leden
) als naaste buur geeft echter ook een andere beleving op het park. De vereniging heeft een
werkgroep die de verschillende aspecten in beeld brengt en daarmee een advies aan de
vereniging.
Honk- en softbalvereniging
De Mustangs spelen nu op sportpark De Herungergrens, waarbij ze buiten het zicht van
alles en iedereen hun sport beoefenen. Door de geringe zichtbaarheid heeft de vereniging
het lastig als het gaat om ledenwerving. Zij willen dan ook graag dat hun accommodatie
verplaatst wordt naar een sportieve omgeving zodat ze zichtbaarder worden. Hun voorkeur
gaat uit naar sportkern Merelweg.
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4. De toekomstvisie van de buitensport
WAAR GAAT DIT OVER?
Trends en ontwikkeling en de analyse in hoofdstuk 2 zorgen ervoor dat het noodzakelijk
is om een toekomstvisie voor de buitensportverenigingen en hun accommodaties te
ontwikkelen. In de toekomstvisie zetten we onze stip op de horizon voor de buitensport:
voetbal, hockey, atletiek en honk- en softbal. Tennisverenigingen worden wel geïnformeerd,
maar zijn niet direct betrokken omdat deze verenigingen geprivatiseerd zijn. Daar waar
zij behoeften hebben om aan te sluiten bij de uitwerking van deze visie, zullen wij deze
verenigingen hierbij betrekken.
UITDAGINGEN
We kennen voor deze toekomstvisie een tweetal opgaven, te weten:
• Meer vitale, open en toekomstbestendige sportverenigingen;
• Efficiënter ruimtegebruik en multifunctionele, duurzame sportparken.
Uitgangspunten en kaders toekomstvisie buitensport
Voor het realiseren van deze twee opgaven zijn er uitgangspunten en kaders opgesteld, die
centraal staan in deze toekomstvisie:
OPGAVE 1: MEER VITALE, OPEN EN TOEKOMSTBESTENDIGE SPORTVERENIGINGEN
•

Door fusie en samenwerking ontstaan vitale en toekomstbestendige verenigingen
die tot op zekere hoogte professionaliseren;

•

We kennen grote vitale en toekomstbestendige sportverenigingen. Deze
verenigingen zijn in staat meer taken op te pakken die nu onderdeel zijn van het
takenpakket van de gemeente (een nieuwe balans).

OPGAVE 2: EFFICIËNTER RUIMTEGEBRUIK EN MULTIFUNCTIONELE, DUURZAME
SPORTPARKEN
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•

Tot 2030 gaan we van 14 sportparken naar 6 sportkernen en maximaal 3 kleinere
sportparken. Vanzelfsprekend worden er geen nieuwe sportparken gerealiseerd,
maar wordt er gekeken naar combinaties binnen de contouren van de huidige
sportparken;

•

We faciliteren niet de verenigingen, maar de sportparken, waarbij de zes
sportkernen gebruikt worden door grote vitale verenigingen. De zes sportkernen
zijn:
• Sportkern Velden
• Sportkern Herungerberg
• Sportkern Merelweg
• Sportkern Vrijenbroek
• Sportkern Maassenhof
• Sportkern Bakenbos

•

De sportkernen bieden mogelijkheden om ook andere functies dan sport te
herbergen (wel sport gerelateerd). Dat kan onder andere zijn een huisarts,
sportarts, fysiotherapeut, podotherapeut, fitnessschool, krachthonk, dag- en
kinderopvang;

•

Sportkernen en sportparken zijn zoveel mogelijk openbaar toegankelijk en te
gebruiken. Waar mogelijk creëren we hek loze sportparken. Ook de openbare
ruimte verbinden we zoveel mogelijk met onze sportkernen en sportparken;

•

Vrijgekomen ruimte moet indien mogelijk de bestemming sport en bewegen blijven
behouden, maar dan met een recreatieve, eigentijdse of parkachtige invulling;

•

Verenigingen verplaatsen over een afstand van ongeveer 3 tot 4 km leidt mede
gelet op het voedingsgebied van de betreffende vereniging niet tot ledenverlies. Bij
verplaatsen over een grotere afstand dit in overweging meenemen;

•

Uitgangspunt is centrale horecavoorzieningen die de rol als
“sportgemeenschapshuis” optimaal kunnen invullen;

•

Financiën die hiervoor nodig zijn, zijn niet leidend voor de inhoud. Wel voor de
snelheid van de uitvoering;

•

Investeren in veldaccommodatie en gebouwen gebeurt op een duurzame wijze. Het
Nationaal Klimaatakkoord (voor gemeentelijk (sport)vastgoed geldt ‘neutraal in
2040’) en de Venlose ambitie 2030 zijn hierbij leidend;

•

Opbrengsten van verkoop van sportparken of delen daarvan die aan sport worden
onttrokken, komen ten goede aan de verplaatsing van de clubs naar andere
voorzieningen.
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•
TOEKOMSTVISIE
De uitgangspunten en kaders zoals hierboven gesteld hebben een
aantal gevolgen. Deze gevolgen zijn in het onderstaande overzicht
weergegeven. De haalbaarheid van deze gevolgen is mede afhankelijk
van de sportverenigingen en de financiën.
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•

Dit leidt in 2030 tot maximaal 50% van het huidige aantal
voetbalverenigingen;
• Waarvan 5 voetbalverenigingen van rond de 1000 leden;
• De overige voetbalverenigingen tussen de 400 en 700 leden.

•

Dit leidt in 2021 tot één centrale hockeyclub voor de gemeente
Venlo;

•

Dit leidt op de sportkernen tot een mix van natuurgras en
kunstgras om te kunnen faciliteren (kwaliteitsimpuls en
noodzaak);

•

Dit leidt in de eindsituatie tot maximaal 32 voetbalvelden (waar
het er nu 62 zijn);

•

Dit leidt in de eindsituatie tot maximaal 6 of 7 (bij groei)
hockeyvelden (waar het er nu 8 zijn);

•

Dit leidt tot optimaal gebruik van de sportkernen en – parken;

•

Dit leidt tot sterke, vitale en toekomstbestendige
sportverenigingen die hun sportieve en maatschappelijke functie
optimaal vervullen;

•

Dit leidt tot open sportparken waar naast de verenigingen
ookon georganiseerde sporters en burgers activiteiten kunnen
ontplooien.
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ARCEN

LOMM
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HOUT-BLERICK
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5.1. UITWERKING GEBIED ARCEN, VELDEN EN LOMM
WAAR GAAT HET OVER?

In het gebied Arcen, Velden en Lomm liggen momenteel twee sportparken
en één sportkern, met drie sportverenigingen. De sportverenigingen zijn de
voetbalclubs IVO, RKDSO Lomm en DEV Arcen. In deze paragraaf presenteert de
gemeente Venlo haar denkrichting voor dit gebied. De ideale eindsituatie in 2030
onderbouwen we, naast de algemene trends en ontwikkelingen, met sportieve en
ruimtelijke argumentatie. Ook de reactie van de verenigingen is in de paragraaf
opgenomen.
EINDSITUATIE 2030
IVO Velden is momenteel al actief op een sportkern, namelijk sportkern Velden. De
vereniging blijft als onderdeel van omnivereniging (SV Velden) actief op de huidige
locatie. RKDSO Lomm en DEV-Arcen werken al samen met de Jeugdafdeling.
Volgens de denkrichting zal RKDSO Lomm uiteindelijk gaan samenwerken met
ofwel DEV-Arcen of IVO Velden. Het handhaven van een multifunctioneel veld, dat
tevens dient als evenemententerrein, is mogelijk een haalbare variant voor de kern
Lomm.
ARCEN

LOMM

VELDEN
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SPORTIEVE ONDERBOUWING
VITALITEIT VERENIGINGEN
Al geruime tijd werken de verenigingen in Arcen samen in de stichting verenigingsleven
Arcen en wordt nu gewerkt aan een omnivereniging. Deze omnivereniging heeft ook
een toekomstvisie als het gaat om de accommodaties in Arcen. Een multifunctionele
accommodatie heeft Arcen al in haar MFA en de andere moet op termijn ontstaan op
het sportpark van DEV waar voetbal, tennis, beachvolley en Jong Arcen gehuisvest
moeten worden. Ook hier zou een doorkijk naar de lange termijn wenselijk zijn waarbij alle
activiteiten in Velden worden geclusterd.
De kern Lomm kent een beperkt sportvoorzieningen niveau. De tennisvereniging is
gefuseerd met de tennisvereniging in Arcen en ook de voetbalvereniging werkt structureel
met DEV in Arcen samen door de samenvoeging van de jeugdafdelingen. De tendens is
dat de kern Lomm steeds minder voorzieningen kent en een verenigingsleven dat steeds
moeilijker zelfstandig op de been blijft.
IVO maakt al onderdeel uit van SV Velden. De verenigingen in Velden hebben zich al
geclusterd en zhebben hiermee ingespeeld op toekomstige sportieve ontwikkelingen.
LEEFBAARHEID DORPSKERNEN
In het hele gebied is het dorp Velden de grootste kern met ongeveer 5.000 inwoners. In
deze kern is SV Velden actief, een omnivereniging met buiten- en binnensport geclusterd op
één sportkern. Deze sportkern blijft ook in deze toekomstvisie centraal staan voor deze kern
en dit gebied.
De kern Lomm heeft om en nabij 1.000 inwoners. De functie van RKDSO en andere
verenigingen voor de leefbaarheid in Lomm is duidelijk. Het is echter zoeken naar een
balans tussen bestaansrecht en financiële verantwoording bij het in stand houden
van verenigingen. Het handhaven van een multifunctioneel veld, dat tevens dient als
evenemententerrein, is mogelijk een haalbare variant voor de kern Lomm.
Naast de kern Lomm is ook de kern Arcen een kern waar het verenigingsleven een duidelijke
functie voor de leefbaarheid in de kern heeft. Arcen is echter met ongeveer 2.250 inwoners
groot genoeg om een gevarieerd verenigingsleven in de lucht te houden. De verenigingen
in deze kern willen met een omnivereniging (SV Arcen) inspelen op toekomstige
ontwikkelingen
RUIMTELIJKE ONDERBOUWING
CAPACITEIT
In de huidige situatie kent zowel IVO, RKDSO Lomm en DEV Arcen een overschot van één
wedstrijdveld. Dit gebied kent in totaliteit een overschot van drie wedstrijdvelden.
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Aug-18

Teams

Benodigde

Teams

Benodigde

Wedstrijdvelden

Trainingsvelden

Verenigingen

Zondag

Velden

Zaterdag

Velden

Nodig

Is

Saldo

Nodig

Is

Saldo

sv Velden-IVO

8

1,4
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1,9

2

3

1

1,5

1,5

0,0

DSO Lomm

2

0,3

1

0,2

1

2

1

1,0

1,0

0,0

DEV Arcen

5

0,9

11

1,0

1

2

1

1,0

1,0

0,0

VOEDINGSGEBIED EN REISAFSTAND VERENIGINGEN
In totaal zijn 90% van de 463 leden van IVO afkomstig uit de kern in Velden met
postcodegebied 5941. Op sportkern Velden ligt al een multifunctionele voorziening die in
stand blijft. Voor de reisafstand zijn er dus geen veranderingen voor de leden.
De leden van DEV Arcen zijn ook voornamelijk afkomstig uit de eigen kern Arcen met
postcodegebied 5944, namelijk 89% van de in totaal 292 leden. De verbinding met de kern
Arcen wordt in de denkrichting ook in stand gehouden. Voor de reisafstand zijn ook hier
geen veranderingen.
Ook de leden van RKDSO zijn voornamelijk afkomstig uit de eigen kern in Lomm met
postcodegebied 5943. 82% van de in totaal 196 leden zijn afkomstig uit Lomm. RKDSO
wordt in de denkrichting verplaatst over een afstand van 4 kilometer naar Arcen. Zoals
eerder is benoemd is het echter zoeken naar een balans tussen bestaansrecht en financiële
verantwoording. Het handhaven van een multifunctioneel veld, dat tevens dient als
evenemententerrein, zorgt er mogelijk voor dat er nog een sportvoorziening in Lomm
beschikbaar blijft. De jeugdafdelingen werken al samen dus verplaatsen leden zich al naar
Arcen en andersom leden van Arcen naar Lomm.
In de onderstaande afbeelding geven we de voedingsgebieden per postcode weer:
DEV ARCEN
ARCEN

5941 Velden
5941 Lomm
5941 Arcen
Overig Venlo
Overig

RKDSO LOMM
5941 Velden

LOMM

5941 Lomm
5941 Arcen
Overig Venlo
Overig

I.V.O. VELDEN
5941 Velden
5941 Lomm
5941 Arcen
Overig Venlo

VELDEN

Overig
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REACTIE SPORTVERENIGINGEN
De gemeente Venlo heeft de bovenstaande denkrichting tijdens gesprekken met de
verenigingen gepresenteerd. De afzonderlijke verenigingen hebben samengevat als volgt
hierop gereageerd:
IVO maakt onderdeel uit van SV Velden. De focus ligt de op de doorontwikkeling van deze
omnivereniging met 6 sporten. IVO schuwt de samenwerking met RKDSO en DEV Arcen
in de toekomst niet en staat hiervoor open. Met het damesvoetbal werken ze momenteel al
samen met elkaar.
RKDSO Lomm werkt al samen met DEV Arcen. Ze staan ervoor open om deze
samenwerken uit te breiden met een samenwerking met IVO. De club denkt ook na over
haar toekomst en (h)erkent de trends en ontwikkelingen zoals gepresenteerd. RKDSO stelt
de denkrichting van de gemeente Venlo echter ter discussie. De vereniging is een belangrijk
onderdeel voor de leefbaarheid in de kern Lomm. Het vraagstuk ‘het eeuwige leven als club’
tegenover leefbaarheid Lomm moet goed onderzocht worden. Dit moet volgens de club
een geleidelijke weg zijn. De gemeente Venlo heeft RKDSO uitgedaagd met een alternatief
plan te komen. Als het toch komt tot een verplaatsing, is een tweede vraagstuk of leden
naar Arcen willen of naar Velden. Deze vraagstukken zijn belangrijke aandachtspunten voor
de gemeente Venlo in de verdere concretisering en uitwerking.
DEV Arcen werkt, zoals zojuist gepresenteerd, al samen met RKDSO Lomm. DEV staat
open voor een uitgebreidere samenwerking met RKDSO, DEV en IVO. DEV is verder met
een traject bezig om samen te werken met andere verenigingen uit de kern Arcen, wat
uiteindelijk moet leiden tot een omnivereniging.

WAT HEEFT AANDACHT NODIG?
Om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen is het van
belang om aandacht te hebben en actie te ondernemen op de volgende
punten:
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•

Vrijgekomen ruimte sportpark RKDSO herinrichten, anders benutten
of verkopen (mogelijk multifunctioneel veld in tact houden);

•

Onderzoeken wat de invloed van het verplaatsen van RKDSO naar
Arcen of Velden is op de leefbaarheid in de kern Lomm;

•

Begeleiden van de verplaatsing RKDSO naar Arcen of Velden;

•

Vrijgekomen ruimte sportpark RKDSO herinrichten, anders benutten
of verkopen (mogelijk multifunctioneel veld in tact houden);

•

Verkeersveiligheid richting sportpark DEV Arcen verbeteren;

•

Kwaliteitsbevordering sportkern Velden door het aanleggen van
kunstgras.

5.2. UITWERKING GEBIED BLERICK, HOUT-BLERICK EN BOEKEND
WAAR GAAT HET OVER?

In het gebied Blerick, Boekend, Hout-Blerick liggen momenteel twee sportparken
en één sportkern, met meerdere sportverenigingen. De, voor deze visie relevante,
sportverenigingen zijn de voetbalclubs SV Blerick, VCH en HBSV en de rugbyclub
The Wallaby’s. In deze paragraaf presenteren we onze denkrichting voor dit gebied.
De ideale eindsituatie in 2030 onderbouwen we, naast de algemene trends en
ontwikkelingen, met sportieve en ruimtelijke argumentatie. Ook de reactie van de
verenigingen is in de paragraaf opgenomen.
TOEKOMSTSITUATIE 2030
Op sportkern Maassenhof komt ruimte vrij door de hockeyfusie. De vrijgekomen
ruimte biedt perspectief voor een verplaatsing van andere verenigingen. HCB heeft
een eigentijds en duurzaam gebouw en beschikt over twee kunstgras hockeyvelden.
HBSV heeft de samenwerking opgezocht met sportvereniging in Hout-Blerick en wil
met deze samenwerking actief blijven op hun eigen accommodatie in de kern HoutBlerick. Ook voor de andere verenigingen is in deze toekomstsituatie besloten om
actief te blijven op hun huidige locaties, waarbij is besloten dat voor het stadsdeel
Blerick het sportpark “Schansheide” en het sportpark “t Soarbrook” geprioriteerd
worden. Dit betekent dat SV Blerick actief blijft op sportpark ’t Saorbrook en VCH
en De Wallaby’s op sportkern Maassenhof hun sport blijven beoefenen.

BOEKEND

BLERICK

HOUT-BLERICK
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SPORTIEVE ONDERBOUWING
TOEKOMSTBESTENDIGHEID SPORTKERN MAASSENHOF
Een clustering van voetbal op de locatie Maassenhof zorgt voor een grotere vereniging
met meer potentie om uit te groeien tot een toekomstbestendige en vitale vereniging.
De combinatie met andere sportaanbieders, scholen en ongeorganiseerde sporters
biedt nog extra mogelijkheden om naast de kernactiviteit voetbal een multifunctionele
sport- en beweegomgeving te creëren. Uiteindelijk is besloten om een clustering van de
voetbalverenigingen in Blerick op locatie Maassenhof niet te laten plaats vinden.
VITALITEIT VERENIGINGEN
De Venlosche voetbalverenigingen zitten in een neerwaartse lijn als het gaat over
ledenaantallen. In totaal zijn er de laatste twee jaar 412 voetballers minder. Ook de Blerickse
verenigingen onttrekken zich hier niet aan, met name VCH kent een sterke afname. Maar
ook de nieuwe leeftijdsindeling van de KNVB zet verenigingen voor een uitdaging. Om een
volledige bezetting over de verschillende leeftijden te hebben is een bepaalde schaalgrootte
nodig, zeker als daarbij ook nog een scheiding tussen recreatief en prestatief nagestreefd
wordt. Dat laatste zet zelfs een goed draaiende vereniging als HBSV aan het denken. Zij
beraden zich over een toekomst op hun huidige locatie waarbij een fikse uitdaging in tijd en
geld wacht om deze up-to-date te krijgen met de vraag of ze daar over 10 jaar nog actief
kunnen zijn. Het alternatief is één grote Blerickse vereniging op sportkern Maassenhof.
VITALITEIT VCH
De huidige gebruiker van sportkern Maassenhof is VCH. VCH is een kleinere vereniging die
nog beschikt over een ruime seniorenafdeling, maar weinig jeugdleden heeft. De afname in
ledenaantal zorgt ook voor een afnemende financiële draagkracht bij VCH en vraagtekens
bij hun toekomstbestendigheid. VCH wil graag de mogelijkheden voor een structurele
samenwerking met een andere voetbalvereniging onderzoeken.
LEEFBAARHEID KERNEN
Een belangrijke afweging binnen de accommodatievisie is de maatschappelijke functie
van de verenigingen. Met name de invloed op de leefbaarheid in de kernen en wijken van
Venlo weegt mee. Voor de kernen Hout-Blerick, Belfeld en Arcen wordt gekozen voor het
handhaven van de accommodatie vanwege de invloed op de leefbaarheid in de betreffende
kernen. Voor SVB geldt ook dat ze als grotere vereniging een duidelijke functie heeft voor
Blerick maar de vereniging kan deze functie ook vervullen vanaf sportkern Maassenhof.
TOEKOMSTVISIE HBSV
HBSV heeft een duidelijke toekomstvisie ontwikkeld waarbij veel aandacht is voor de rol
van HBSV binnen de Hout-Blerickse gemeenschap. Een multifunctionele vereniging op
een toekomstbestendige accommodatie. Met hun toekomstvisie zijn zij er zelfs in geslaagd
om de subsidie “Sportdorp” in de wacht te slepen. De plannen voor hun accommodatie
zijn al vormgegeven om mee te nemen in het Venlosche accommodatiebeleid. Echter
willen zij eerst een doorkijk naar de lange termijn ontwikkelen en de houdbaarheid van
een zelfstandige sportvereniging in Hout-Blerick in kaart brengen. Uit de doorkijk is
geconcludeerd dat HBSV blijft voortbestaan op hun huidige locatie.
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RUIMTELIJKE ONDERBOUWING
CAPACITEIT: VRIJGEKOMEN RUIMTE SPORTKERN MAASSENHOF
Voor de gemeente Venlo is de vrijgekomen ruimte op sportkern Maassenhof een belangrijk
ruimtelijk onderbouwingspunt. De drie Venlosche hockeyverenigingen hebben de ambitie
uitgesproken om als een hockeybolwerk samen verder te gaan op de locatie Vrijenbroek. Als
deze ambitie uitgevoerd wordt komt op sportkern Maassenhof de accommodatie van HCB
vrij. Dit biedt perspectief voor een verplaatsing van andere verenigingen. HCB heeft namelijk
een eigentijds en duurzaam gebouw en beschikt over twee kunstgras hockeyvelden.
LIGGING SPORTPARK SAORBROOK (SV BLERICK)
Sportpark Het Saorbrook van SV Blerick heeft een bijzonder groen karakter maar
ligt geïsoleerd tussen twee spoorwegen en twee drukke wegen. Ook lopen over het
sportpark hoogspanningskabels. Het sportpark grenst verder aan een industriële zone
met veel bedrijvigheid. De opstallen op het park zijn, behoudens de in 2006 gerealiseerde
kleedkamers, gedateerd.
VOEDINGSGEBIED EN REISAFSTAND VERENIGINGEN
Het voedingsgebied van SV Blerick is nog onbekend omdat deze vereniging nog geen
goedkeuring heeft verleend voor het ontvangen van deze gegevens. De afstand tussen
beide sportparken is drie kilometer. Vanuit het centrum van Blerick is de reisafstand naar
Maassenhof 600 meter langer. De club staat open voor een verplaatsing naar sportkern
Maassenhof, maar alleen als zowel HBSV als VCH mee verplaatst worden.
Merendeel van de leden komt uit de eigen kern Hout Blerick (45%). Echter haalt HBSV ook
veel leden uit diverse postcodegebieden in Blerick.
In de onderstaande afbeelding geven we weer waar de leden per postcode gebied spelen:

SV BLERICK

5921 Blerick Midden
5922 Blerick Noord
5923 Blerick Zuid
5924 Vossener
5925 Klingerberg
5926 Hout Blerick
Boekend

KLINGERBERG

Overig Venlo
Overig

BLERICK-NOORD

VCH

BOEKEND

5921 Blerick Midden
5922 Blerick Noord
5923 Blerick Zuid
5924 Vossener

VOSSENER

5925 Klingerberg

BLERICK-MIDDEN

5926 Hout Blerick
Boekend
Overig Venlo
Overig

BLERICK-ZUID

HBSV
HOUT-BLERICK

5921 Blerick Midden
5922 Blerick Noord
5923 Blerick Zuid
5924 Vossener

CAPACITEIT: OVERSCHOT VOETBALVELDEN
SV Blerick, VCH en HBSV kennen alle drie een overschot aan voetbalvelden. SV Blerick heeft
5925 Klingerberg

5926 Hout Blerick
Boekend
Overig Venlo
Overig
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1 wedstrijdveld en 0,5 trainingsveld over volgens de normering. VCH kent een overschot
van 0,5 trainingsveld, maar geeft aan het graag met één veld minder te willen doen. HBSV
kent een overschot van 1 wedstrijdveld, wat ervoor zorgt dat in totaliteit het gebied een
overschot kent van 3 velden.

Aug-18

Teams

Benodigde

Teams

Benodigde

Wedstrijdvelden

Trainingsvelden

Verenigingen

Zondag

Velden

Zaterdag

Velden

Nodig

Is

Saldo

Nodig

Is

Saldo

SV Blerick

6

1

27

2,3

3

4

1

1,5

2,0

0,5

VCH

8

1,3

9

0,9

2

2

0

1,0

1,5

0,5

HBSV

7

1,2

19

1,6

2

3

1

1,5

1,5

0,0

REACTIE SPORTVERENIGINGEN
De gemeente Venlo heeft de bovenstaande denkrichting tijdens de gesprekken met de
verenigingen gepresenteerd. De afzonderlijke verenigingen hebben samengevat als volgt
gereageerd hierop:
SV Blerick stelt de denkrichting van de gemeente Venlo ter discussie. Voor SVB zijn er maar
twee opties bespreekbaar, namelijk één grote vereniging aan de westelijke kant van de maas
op sportkern Maassenhof of dat de club zelfstandig actief blijft op de huidige locatie. De
historie van SVB ligt op sportpark Saorbrook dus zodoende voelen zij géén noodzaak om te
verhuizen. Zonder HBSV is een fusie ook niet bespreekbaar.
VCH volgt de denkrichting van de gemeente Venlo en staat open voor samenwerking
of fusie. Ze werken al laagdrempelig samen met SVB en HBSV. De club heeft een hoog
percentage allochtone leden en vraagt zich af of andere clubs daarvoor genoeg open staan.
Dit is een aandachtspunt voor de gemeente Venlo.
HBSV volgt de denkrichting van de gemeente Venlo en heeft al een duidelijke toekomstvisie
ontwikkeld waarbij HBSV zelfstandig blijft op hun huidige sportpark. Ondanks dat zij in
denkrichting als zelfstandige club worden benoemd, overwegen zij een fusie op sportkern
Maassenhof. De club wil eerst een doorkijk naar de lange termijn ontwikkelen en de
houdbaarheid van een zelfstandige sportvereniging in Hout-Blerick in kaart brengen. Het
alternatief voor HBSV is fuseren met SV Blerick en VCH op sportkern Maassenhof.
•
WAT HEEFT AANDACHT NODIG?
Om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen is het van
belang om de volgende actiepunten invulling te geven:
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•

Sportkern Maassenhof inrichten naar de maatstaven voor meerdere
voetbalclubs;

•

Vrijgekomen ruimte sportpark SV Blerick en eventueel HBSV
herinrichten, anders benutten of verkopen;

•

Begeleiden van de verplaatsing SV Blerick en eventueel HBSV naar
sportkern Maassenhof.

5.3. UITWERKING GEBIED VENLO 1/3: OMGEVING VRIJENBROEK
WAAR GAAT HET OVER?

In het gebied Venlo (omgeving Vrijenbroek) liggen momenteel twee sportparken,
waarvan één sportkern, met drie sportverenigingen. De sportverenigingen zijn de
Scopias atletiek, hockeyclub THC en voetbalclub Kwiek Venlo. In deze paragraaf
presenteren we onze denkrichting voor dit gebied. De ideale eindsituatie in 2030
onderbouwen we, naast de algemene trends en ontwikkelingen, met sportieve en
ruimtelijke argumentatie. Ook de reactie van de verenigingen is in de paragraaf
opgenomen.
TOEKOMSTSITUATIE 2030

Sportkern Vrijenbroek biedt momenteel ruimte aan hockey (THC) en atletiek
(Scopias). De voorgenomen hockeyfusie gaat uit van concentratie op deze
sportkern. De hockeyclubs VHC en HCB worden daarbij verplaatst naar
Vrijenbroek, waardoor op respectievelijk sportkernen Herungerberg en Maassenhof
er ruimte beschikbaar komt om andere verenigingen te huisvesten.
In de verdere toekomst is de visie om van deze omgeving (sportkern Vrijenbroek,
kinderboerderij en sportpark Hagerhof, Topsport Talenten School Den Hulster)
een brede Sportzone te maken die ruimte biedt aan sporten op lokaal niveau
met mogelijk een regionale uitstraling. Partners in een dergelijke sportzone zijn
Topsport Talenten School Den Hulster en de Provincie Limburg. Te denken valt aan
ontwikkeling van het huidige sportpark Hagerhof (Kwiek-Venlo; voetbal) op termijn
in de richting van een basisschool (Koperwiek) met gymzaal (met toegevoegde
turnfaciliteiten) en mogelijk een gemeentelijk zwembad.

‘T VEN

VENLO-OOST
VENLO-ZUID
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SPORTIEVE ONDERBOUWING
VITALITEIT VERENIGINGEN
De gezamenlijke hockeyclubs hebben in hun toekomstbeeld besloten tot een verdere vorm
van samenwerking die moet leiden tot een fusie. Vanuit hun huidige kracht (het betreft
drie vitale verenigingen) zien ze voor de toekomst samenwerking en fusie als enige juiste
overlevingsstrategie. Voorwaarde daarbij is wel dat deze fusie gestalte krijgt op één plek. De
sterke voorkeur van de drie verenigingen gaat uit naar sportkern Vrijenbroek. Verplaatsing
van HCB (sportkern Maassenhof) en VHC (sportkern Herungerberg) naar sportkern
Vrijenbroek leidt tot extra ruimte op deze beide sportkernen. Deze ruimte kan worden
herbenut door samenwerking van andere verenigingen op deze parken. De hockeyfusie
moet daarmee het domino-effect tot stand brengen dat leidt tot de noodzakelijke
bewegingen om toe te groeien naar een juiste afstemming van vraag en aanbod voor de
buitensportverenigingen. De atletiekbaan past als accommodatie prima in de bedoelde
sportzone. Het heeft derhalve de voorkeur deze te handhaven. Het beachveld kan in een
wat kleinere uitvoering worden verplaatst naar sportpark Hagerhof.
VITALITEIT KWIEK VENLO
Kwiek-Venlo is de huidige gebruiker van sportpark Hagerhof. Het betreft een kleine nietvitale vereniging met weinig groeipotentie en een geringe toekomstbestendigheid. Gelet
op het voedingsgebied van deze vereniging is verplaatsing van de club naar sportkern
Merelweg een reëel toekomstperspectief.
Ontwikkeling Sportzone (regiofunctie LOOT-school en sportkern Vrijenbroek)
Door opwaardering van de zone van LOOT-school Den Hulster, CIOS, sportpark Hagerhof
en sportkern Vrijenbroek heeft dit gebied gelet op het gebruik en de ligging de potentie om
een ontwikkeling door te maken tot een brede sportzone. De kinderboerderij is hierbij een
partner die een belangrijke bijdrage levert aan buiten recreëren en bewegen en past daarom
in dit gebied. Sportkern Vrijenbroek heeft in de toekomst een grote regionale sportfunctie
met het herbergen van de hockeyfusie en Scopias atletiek. Beide verenigingen trekken leden
aan uit de gehele regio. Sportpark Hagerhof, kan met de verplaatsing van Kwiek Venlo, op
termijn worden ingericht voor de beachsport (verplaatsing vanuit sportkern Vrijenbroek),
mogelijk een gymzaal (met opwaardering voor de turnsport) voor basisschool Koperwiek,
wellicht in een later stadium een schoolgebouw voor deze school en afhankelijk van een
locatieonderzoek wellicht ook een binnenzwembad.
RUIMTELIJKE ONDERBOUWING
CAPACITEIT: OVERSCHOT VOETBALVELDEN
Kwiek Venlo kent een overschot van 1 wedstrijdveld. Met de verplaatsing van Kwiek
Venlo naar sportkern Merelweg neemt het totale overschot af met 2 wedstrijdvelden en 1
trainingsveld.
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Benodigde
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KWIEK Venlo

6

1

6

0,5

1

2

1

1,0

1,0

0,0

RUIMTEVRAAG BASISSCHOOL DE KOPERWIEK, GYMZAAL/TURNHAL, ZWEMBAD EN
BEACHSPORT
De ruimte die sportpark Hagerhof oplevert kan op termijn worden ingericht voor
ruimtevragen voor de beachsport (verplaatsing vanuit sportkern Vrijenbroek), mogelijk een
gymzaal (met opwaardering voor de turnsport) voor basisschool Koperwiek, wellicht in een
later stadium een schoolgebouw voor deze school en afhankelijk van een locatieonderzoek
wellicht ook een binnenzwembad. Deze ontwikkelingen hebben veelal ook een regionale
uitstraling en passen bij de ontwikkeling van een regionale sportzone. In de verdere
concretisering en uitwerking van dit gebied onderzoeken we welke keuzes (financieel)
haalbaar zijn.
VOEDINGSGEBIED EN REISAFSTAND VERENIGINGEN
De hockeyclubs halen haar leden uit de gehele regio. De afstand tussen de huidige locatie
van HCB (sportkern Maassenhof) naar sportkern Vrijenbroek is 6,5 kilometer. De afstand
tussen de huidige locatie van VHC naar sportkern Vrijenbroek bedraagt 6 kilometer.
De clubs hebben gezamenlijk de voorkeur uitgesproken voor huisvesting op sportkern
Vrijenbroek vanwege de centrale ligging.
Ook Scopias haalt haar leden uit de gehele regio. Als Scopias behouden blijft voor sportkern
Vrijenbroek zijn er geen veranderingen voor de reisafstand van hun leden.
Kwiek Venlo wordt verplaatst over een afstand van 2,3 kilometer. Kwiek Venlo haalt haar
leden uit postcode gebieden voornamelijk uit Venlo Zuid (58% van in totaal 253 leden).
Daarnaast komt een groot deel van de leden over diverse kernen uit Venlo (37%), waardoor
de verplaatsing gemiddeld zal leiden tot een kortere/langere reisafstand van de leden.

‘T VEN

VENLO-OOST

KWIEK VENLO

5911 Venlo Centrum
5912 Venlo Zuid
5913 Venlo-Oost-Noord

VENLO-ZUID

5914 Venlo Noord
5915 Venlo-Oost-Zuid
5916 ‘t Ven
Overig Venlo
Overig

VENLO-OOST-ZUID
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REACTIE SPORTVERENIGINGEN
De drie hockeyclubs (HCB, VHC en THC) zijn het op bestuurlijk niveau eens geworden over
de inrichting van de fusie. Het streven van de clubs is om bij aanvang van het hockeyseizoen
2021/2022 als fusieclub te starten. Het is een aandachtspunt voor de gemeente Venlo om
voor die tijd de accommodatie met voldoende sportvelden en kleedruimten is uitgerust.
Scopias Atletiek streeft na om actief te blijven op hun huidige locatie op sportkern
Vrijenbroek. Vanwege de regionale functie die de vereniging bekleed, vinden ze het
wenselijk om op deze centrale plek te kunnen huisvesten. Het is een aandachtspunt voor
de gemeente Venlo om zowel de hockeyfusie als de atletiekvereniging te huisvesten op
sportkern Vrijenbroek.

Doorgroei naar de omschreven situatie leidt ertoe dat:
• Er een hockeyfusie tot stand komt op de voorkeurslocatie van
de drie hockeyverenigingen;
• Het overschot aan voetbalvelden in Venlo met 3 afneemt door
verplaatsing van Kwiek-Venlo;
• Parkeren voor zowel sportkern Vrijenbroek als de
Kinderboerderij gezamenlijk kan worden opgepakt;
• Er ruimte beschikbaar komt voor mogelijke realisatie van een
gymzaal/turnzaal, een basisschool en een zwembad;
• Er op termijn en mogelijk met de Provincie Limburg als partner
een sportzone ontstaat in dit gebied.
WAT HEEFT AANDACHT NODIG?
Om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen in dit
gebied is het van belang om aan de volgende actiepunten invulling te
geven:
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•

Begeleiden van de fusie hockeyclubs door KNHB;

•

Begeleiden van de verplaatsing van beachsport naar sportpark
Hagerhof;

•

Begeleiden van de verplaatsing van Kwiek-Venlo naar sportkern
Merelweg en samenwerking/fusie met VOS;

•

Sportkern Vrijenbroek inrichten naar de capaciteit die nodig is
voor de fusievereniging hockey en de atletiekvereniging;

•

De verdere ontwikkeling van de sportzone met onderzoek naar
mogelijke locatiekeuze voor basisschool, gymzaal/turnzaal en
zwembad.

5.4. UITWERKING GEBIED VENLO 2/3: OMGEVING HERUNGERBERG
WAAR GAAT HET OVER?

In het gebied Venlo (omgeving Herungerberg) liggen momenteel drie sportparken,
waarvan één sportkern, met in totaal vier sportverenigingen. De sportverenigingen
zijn de hockeyclub VHC, voetbalclubs FCV-Venlo en VVV’03 en Honk- en
softbalvereniging HSCV Mustangs. In deze paragraaf presenteren we onze
denkrichting voor dit gebied. De ideale eindsituatie in 2030 onderbouwen we, naast
de algemene trends en ontwikkelingen, met sportieve en ruimtelijke argumentatie.
Ook de reactie van de verenigingen is in de paragraaf opgenomen.
TOEKOMSTSITUATIE 2030

Herungerberg biedt momenteel ruimte aan hockey, voetbal, wielersport en
windhond rennen. De hockeyfusie leidt tot ruimte op het sportpark door
vertrek van VHC. VVV’03 heeft de ambitie om terug te keren naar hun ‘roots’
(Kaldenkerkerweg). De ALV van VVV’03 heeft de voorkeur uitgesproken om op
sportkern Herungerberg te blijven voetballen. Met het vertrek van VHC komt
er ruimte vrij op deze sportkern. Deze ruimte kan worden ingevuld door twee
verenigingen die momenteel gebruik maken van de sportparken Arenborg (voetbal;
FCV-Venlo) en Herungergrens (honk- en softbal; HSCV Mustangs). Sportpark
Herungerberg dient dan ingericht te worden voor voetbal en honk- en softbal.
Daarnaast blijft er ruimte voor wielersport en windhond rennen.

‘T VEN

VENLO-CENTRUM
VENLO-OOST
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SPORTIEVE ONDERBOUWING
VITALITEIT VERENIGINGEN
FCV-Venlo is van oudsher een echte buurtvereniging voor het buurtschap ’t Ven. De
laatste jaren is de club gegroeid met meer dan 300 leden, waardoor het voedingsgebied
substantieel groter is geworden. De club kent een goed vrijwilligersarsenaal waardoor zowel
op technisch als op accommodatiegebied het de zaken goed voor elkaar heeft. Het is een
vitale vereniging die haar rol speelt in de gemeenschap van ’t Ven. De verplaatsing van haar
activiteiten naar de Herungerberg zal daar, volgens de denkrichting van de gemeente Venlo,
naar verwachting weinig tot niets aan veranderen. Het huidige sportpark Arenborg ligt
tenslotte ook al perifeer van de kern van ’t Ven.
HSCV Mustangs is een vereniging gelegen aan de Duitse grens. Om als vereniging door te
ontwikkelen is het noodzakelijk minder afgelegen te liggen en meer ‘in het zicht’ van de
inwoners. De verplaatsing van haar activiteiten naar Herungerberg zal deze vereniging dan
naar verwachting ook een impuls geven. Op de nieuwe locatie kan de verbinding met het
bewegingsonderwijs gemaakt worden.
RUIMTELIJKE ONDERBOUWING
ONTWIKKELING SPORTKERN HERUNGERBERG
Door het vertrek van VVV’03 en VCH op sportkern Herungerberg komt hier de
ruimte beschikbaar die voor FCV-Venlo en HSCV Mustangs noodzakelijk is om goed
op de toekomst te zijn voorbereid. De basisvoorzieningen (kleedaccommodatie en
clubhuisvoorzieningen) op sportkern Herungerberg zijn voldoende voor de beide
verenigingen. Door de centrale ligging kan het clubhuis door alle gebruikers (wielersport,
FCV-Venlo en HSCV Mustangs) worden gebruikt. De veldaccommodatie van FCV-Venlo en
HSCV Mustangs dient zoveel mogelijk om het clubhuis te worden gesitueerd. Het clubhuis
dient aan de achterzijde toegankelijk te worden gemaakt om ook uitzicht te krijgen op de
voorzieningen voor de wielersport. Herungerberg wordt hiermee een toekomstbestendige
sportkern voor zowel de wielersport, honk- en softbal en voetbal.
CAPACITEIT: OVERSCHOT VOETBALVELDEN
Gemeente Venlo heeft over de hele breedte een overschot aan voetbalvelden. Echter voor
FCV-Venlo geldt dat op de huidige accommodatie (sportpark Arenborg) een tekort is aan
veldcapaciteit (1 wedstrijdveld en 1 trainingsveld). De vereniging is in 5 jaar tijd gegroeid
van 450 naar 750 leden en de groei is nog niet gestopt. Voor enkele leeftijdsgroepen
kent de vereniging een ledenstop. Het ruimtegebrek is op de huidige locatie lastig op te
lossen. De club maakt reeds enkele jaren noodgedwongen gebruik van ruimte op sportkern
Herungerberg.
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FCV Venlo

10

1,7

30

2,9

3

2

-1

2,5

1,5

-1,0

VVV’03

8

1,4

14

1,5

2

3

1

1,5

1,5

0,0

VRIJGEKOMEN RUIMTE SPORTPARK ARENBORG EN HERUNGERGRENS
De vrijkomende sportparken kunnen een andere bestemming krijgen. Van sportpark
Herungergrens is duidelijk dat hiervoor gegadigden zijn. De opbrengst van verkoop van
deze grond kan worden ingezet voor verplaatsing van HSCV Mustangs. De gronden van
sportpark Arenborg liggen tegen de A67 aan. Mogelijk dat van dit gebied een parkachtige
zone kan worden gemaakt met een trapveldje voor de jeugd. Dit past bij mogelijke
ontwikkelingen van woningbouw in dit gebied.

32

VOEDINGSGEBIED EN REISAFSTAND VERENIGINGEN
FCV-Venlo haalt haar leden uit de postcodegebieden 5911, 5913, 5914, 5915, 5916 en iets
minder uit 5912. Verplaatsing van sportpark Arenborg naar sportkern Herungerberg leidt tot
een gemiddeld iets lagere reisafstand voor de leden van de vereniging. De afstand tussen
beide sportparken is anderhalve kilometer. De club geeft er de voorkeur aan om op de
huidige locatie te blijven.
HSCV Mustangs wordt slechts verplaatst over een afstand van 650 meter. Omdat de huidige
locatie Herungergrens in de periferie van Venlo ligt, zal elke verplaatsing tot een positiever
gemiddeld resultaat leiden voor de reisafstand van de leden. De club wil liever naar
sportkern Merelweg.
FCV VENLO
5911 Venlo Centrum
5912 Venlo Zuid
5913 Venlo-Oost-Noord
5914 Venlo Noord
5915 Venlo-Oost-Zuid
5916 ‘t Ven
Overig Venlo
Overig

‘T VEN

VVV’03

5911 Venlo Centrum
5912 Venlo Zuid
5913 Venlo-Oost-Noord
5914 Venlo Noord

VENLO-CENTRUM

5915 Venlo-Oost-Zuid
5916 ‘t Ven

VENLO-OOST

Overig Venlo
Overig
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REACTIE SPORTVERENIGINGEN
De gemeente Venlo heeft de bovenstaande denkrichting tijdens de gesprekken met de
verenigingen gepresenteerd. De afzonderlijke verenigingen hebben samengevat als volgt
gereageerd hierop:
Ondanks dat het voedingsgebied van FCV-Venlo laat zien dat voor veel leden sportkern
Herungerberg voor een kortere reisafstand zorgt, stelt de vereniging de denkrichting ter
discussie. FCV-Venlo heeft een belangrijke betekenis voor de leefbaarheid van de kern
Het Ven. Grotendeels van het vrijwilligerskorps van de vereniging komt uit deze kern.
De verplaatsing naar sportkern Herungerberg is volgens de club een psychologisch
onoverbrugbare afstand voor deze belangrijke vrijwilligers. Zodoende spreekt FCV-Venlo
hun voorkeur uit voor een doorontwikkeling van hun sportpark Arenborg.
VVV’03 wil graag terug naar de locatie van hun afkomst, namelijk omgeving Merelweg. De
gemeente Venlo denkt graag mee met deze denkrichting en heeft zodoende deze club voor
de toekomst bij sportkern Merelweg gesitueerd.

WAT HEEFT AANDACHT NODIG?
Om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen is het van
belang om de volgende actiepunten invulling te geven:

34

•

Sportpark Herungerberg inrichten naar de maatstaven voor
voetbal en honk- en softbal;

•

Parkeren en verkeersveiligheid omgeving Herungerberg;

•

Ambities wieleromgeving meenemen in plannen
doorontwikkeling Herungerberg;

•

Vrijgekomen ruimte sportpark FCV en Mustangs herinrichten of
verkopen;

•

Begeleiden van de verplaatsing FCV-Venlo en HSCV Mustangs
naar Herungerberg;

•

Multifunctioneel gebruik clubhuis door drie clubs.

5.5 UITWERKING GEBIED VENLO 3/3: OMGEVING MERELWEG
WAAR GAAT HET OVER?

In het gebied Venlo (omgeving Merelweg) ligt momenteel één sportkern met twee
sportverenigingen. De sportverenigingen zijn voetbalclubs Venlosche Boys en VV
VOS. Beide sportverenigingen hebben op dit moment een eigen accommodatie op
de sportkern. In deze paragraaf presenteert de gemeente Venlo haar denkrichting.
De ideale eindsituatie in 2030 onderbouwen, naast de algemene trends en
ontwikkelingen, met sportieve en ruimtelijke argumentatie.
TOEKOMSTSITUATIE 2030

Venlosche Boys en VV VOS blijven actief op sportkern Merelweg. Kwiek Venlo
voegt zich op deze sportkern erbij. Sportkern Merelweg biedt momenteel ruimte
aan voetbal en heeft ruimte genoeg om een voetbalfusie op de sportkern te
huisvesten. Sportpark Hagerhof (Kwiek Venlo) wordt gebruikt voor de ontwikkeling
van de sportzone (uitwerking gebied Vrijenbroek). Sportkern Merelweg is gezien
het voedingsgebied van de leden en de beschikbare ruimte de beoogde locatie met
VV VOS en Kwiek Venlo als fusieclub. Op termijn ligt er de intentie om één vitale en
toekomstbestendige vereniging op deze sportkern te hebben.

‘T VEN

VENLO-OOST
VENLO-ZUID
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SPORTIEVE ONDERBOUWING
VITALITEIT VERENIGINGEN
Gegevens van de KNVB laten zien dat alle vier de voetbalverenigingen een daling kennen
in het aantal leden en het aantal teams. Het samenwerken ofwel fuseren van deze vier
voetbalverenigingen zorgt ervoor dat deze verenigingen vitaler en toekomstbestendig
worden. In verband met cultuurverschillen tussen de diverse verenigingen hanteren we een
gefaseerde aanpak. In deze aanpak fuseren VV VOS en Kwiek Venlo tot één vereniging op
het sportpark van VV VOS. Op het moment dat toekomstbestendigheid in het geding komt,
wordt gekeken naar één grote vitale vereniging op sportkern Merelweg.
RUIMTELIJKE ONDERBOUWING
ONTWIKKELING SPORTKERN MERELWEG
Sportkern Merelweg dient op termijn hét voetbalbolwerk te worden van de gemeente Venlo.
Met de samenwerking en clustering van vier voetbalverenigingen, de centrale ligging in
de gemeente Venlo en de ligging naast betaald voetbalorganisatie VVV-Venlo kan deze
sportkern uitgroeien tot dit voetbalbolwerk. De sportkern bestaat nog uit twee afzonderlijke
sportparken, maar op het moment dat er geïnvesteerd moet worden, wordt dit gedaan met
de visie dat hier één vitale en toekomstbestendige vereniging bespeler zal zijn. De sportkern
voorziet al in kunstgrasvoorzieningen als kwaliteitsvoorwaarde. De gemeente Venlo en VVVVenlo houden elkaar op de hoogte over ambities en toekomstplannen van VVV-Venlo met
haar jeugdafdeling en de ontwikkeling van sportkern Merelweg. Daar waar gezamenlijke
kansen en mogelijkheden zijn om te komen tot hét voetbalbolwerk van Venlo, worden deze
mogelijkheden benut.
CAPACITEIT: OVERSCHOT VOETBALVELDEN
Voor Venlosche Boys en VV VOS geldt dat op de huidige accommodatie een overschot is
aan veldcapaciteit (2 wedstrijdvelden en 1 trainingsveld). VV VOS kent geen jeugdafdeling
en heeft na een herstart 4 seniorenteams. Op de velden van VV VOS speelt ook de
jeugdafdeling van VVV-Venlo. Met de komst van de vereniging Kwiek Venlo wordt het
overschot aan ruimte ingevuld.
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Benodigde

Teams

Benodigde

Wedstrijdvelden

Trainingsvelden

Verenigingen

Zondag

Velden

Zaterdag

Velden

Nodig

Is

Saldo

Nodig

Is

Saldo

VOS*

5

0,9

0

0,0

1

2

1

2,0

2,0

0,0

Venlosche Boys*

8

1,3

35

3,2

4

5

1

3,5

4,5

1,0

LIGGING SPORTPARK IN RELATIE TOT VVV-VENLO
Sportkern Merelweg is gelegen naast de betaald voetbal organisatie VVV-Venlo. Dit biedt
kansen om te komen tot een voetbalbolwerk in het gebied rondom sportkern Merelweg.
Een fusie van vier verenigingen (al dan niet in een tweetraps aanpak) draagt eraan bij
dat sportkern Merelweg het voetbalbolwerk van Venlo kan worden, waar topsport en
breedtesport elkaar versterken op allerlei vlakken.
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VOEDINGSGEBIED EN REISAFSTAND VERENIGINGEN
Venlosche Boys haalt haar leden uit de postcodegebieden 5913 Venlo-Oost-Noord (35%),
5915 Venlo-Oost-Zuid (17%) en 5912 Venlo-Zuid (25%). De vereniging is en blijft actief op
sportkern Merelweg, waardoor er voor de reisafstand niets verandert.
VV VOS haalt haar leden uit een groot aantal postcodegebieden waardoor zij een
voedingsgebied hebben over een groot deel van de gemeente Venlo. De vereniging is en
blijft actief op sportkern Merelweg, waardoor er voor de reisafstand niets verandert.

‘T VEN

VENLOSCHE BOYS

5911 Venlo Centrum
5912 Venlo Zuid
5913 Venlo-Oost-Noord
5914 Venlo Noord

VENLO-OOST

5915 Venlo-Oost-Zuid
5916 ‘t Ven
Overig Venlo

VENLO-ZUID

Overig

VOS

5911 Venlo Centrum
5912 Venlo Zuid
5913 Venlo-Oost-Noord
5914 Venlo Noord
5915 Venlo-Oost-Zuid
5916 ‘t Ven
Overig Venlo
Overig
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REACTIE SPORTVERENIGINGEN
De gemeente Venlo heeft de bovenstaande denkrichting tijdens de gesprekken met de
verenigingen gepresenteerd. De afzonderlijke verenigingen hebben samengevat als volgt
gereageerd hierop:
Venlosche Boys staat open voor de denkrichting van de gemeente Venlo. De club
heeft al een oriënterend gesprek gevoerd met VVV’03. De club ziet ook kansen in een
samenwerking met FCV-Venlo op sportkern Herungerberg. Volgens de club passen deze
twee verenigingen qua culturen en identiteit goed bij elkaar. Dit is een aandachtspunt voor
de gemeente Venlo om samen met de betrokken verenigingen te onderzoeken welke opties
het beste is voor de clubs.
VOS staat open voor de denkrichting van de gemeente Venlo. Volgens de vereniging is
alleen één grote voetbalclub een optie. Voor een variant van twee verenigingen, waarbij
gekeken wordt naar cultuur en identiteit staat de club niet open .
Kwiek Venlo stelt de denkrichting van de gemeente Venlo ter discussie. Zij zien de
vereniging als een belangrijke voorziening voor de leefbaarheid van Venlo-Zuid. De
gemeente Venlo heeft de club uitgedaagd te komen met een alternatief plan waarbij ze
uitgaan van behoud op sportpark Hagerhof. Dit is een aandachtspunt voor de gemeente
Venlo.

WAT HEEFT AANDACHT NODIG?
Om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen is het van
belang om aan de volgende actiepunten invulling te geven:
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•

Sportpark Merelweg inrichten naar de maatstaven voor de
fuserende voetbalclubs;

•

Begeleiding van het verplaatsen van Kwiek Venlo naar sportkern
Merelweg;

•

Ambities VVV-Venlo meenemen in plannen doorontwikkeling
sportkern Merelweg;

•

Vrijgekomen ruimte sportpark Hagerhof herinrichten voor de
Sportzone (uitwerking Vrijenbroek);

•

Multifunctioneel gebruik clubhuis door vier clubs (op termijn).

5.6. UITWERKING GEBIED TEGELEN, STEYL EN BELFELD
WAAR GAAT HET OVER?

In het gebied Tegelen, Steyl en Belfeld liggen momenteel twee sportparken,
waarvan één sportkern, met drie sportverenigingen. De sportverenigingen zijn
voetbalclubs TSC’04, Sportclub Irene en Belfeldia. TSC’04 en Sportclub Irene
hebben op dit moment een eigen accommodatie op sportkern Bakenbos. Belfeldia
is een zelfstandige vereniging, gevestigd in de kern Belfeld. In deze paragraaf
presenteert de gemeente Venlo haar denkrichting.
Toekomstsituatie 2030
In de denkrichting blijven Sportclub Irene en TSC’04 actief op sportkern Bakenbos.
Wel gaan deze twee verenigingen samenwerken met als stip op de horizon om
als één toekomstbestendige fusievereniging verder te gaan. Belfeldia zet met hun
toekomstvisie Sportdorp Belfeld in op samenwerking met andere verenigingen
in het dorp Belfeld en blijft actief op hun huidig sportpark. Belfeldia wordt wel
betrokken in de gesprekken over samenwerking op sportkern Bakenbos. Mocht
Belfeldia in de toekomst het zelfstandig niet redden, is sportkern Bakenbos de
beoogde locatie.
TEGELEN

BELFELD
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SPORTIEVE ONDERBOUWING
TOEKOMSTBESTENDIGHEID VERENIGINGEN
Sportclub Irene is de laatste jaren gegroeid naar een club van ongeveer 900 leden. Het
voedingsgebied van de vereniging is voornamelijk de omgeving van Tegelen. Het is een
vitale vereniging die tot op zekere hoogte wil professionaliseren.
TSC’04 is de laatste jaren sterk gedaald in het aantal leden. Omdat Sportclub Irene op
hetzelfde sportpark ligt en het voedingsgebied van de verenigingen nagenoeg uit hetzelfde
gebied komen, ligt een samenwerking en fusie voorhanden. Dit om verder te gaan als één
sterke, vitale en toekomstbestendige vereniging.
Belfeldia kent ook een daling in het aantal leden. Belfeldia heeft een toekomstvisie
ontwikkeld (Sportdorp) waarbij veel aandacht is voor de rol van Belfeldia voor de Belfeldse
gemeenschap. Zij willen met deze toekomstvisie inspelen op ontwikkelingen zoals deze
ledendaling.
TOEKOMSTVISIE SPORTDORP BELFELD
Belfeldia is kartrekker van het sportdorp Belfeld. In deze toekomstvisie zet Belfeldia in op
samenwerking met verenigingen nabij hun eigen accommodatie. Met deze samenwerking
speelt de vereniging in op trends en ontwikkelingen in de sport en het verenigingsleven. Via
deze samenwerking en het gaan naar een mogelijke omnivereniging willen de verenigingen
vitaal en toekomstbestendig blijven met een functie voor de kern Belfeld (Sportimpuls
Sportdorp Belfeld, 2018).
MULTIFUNCTIONALITEIT SPORTKERN BAKENBOS
Sportkern Bakenbos biedt mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik. Naast de
fusievereniging tussen Sportclub Irene en TSC’04 biedt de sportkern mogelijkheden voor
binnensport (ontwikkeling Gulickhal) en de tennissport. De Gulickhal staat op de nominatie
om gerenoveerd of vervangen te worden (Gemeente Venlo, 2018). De doorontwikkeling
van sportkern Bakenbos naar een multifunctionele sportkern biedt kansen om binnen- en
buitensport in Tegelen te koppelen (naar voorbeeld Velden).
VITALITEIT TSC’04
Voetbalvereniging TSC’04 heeft te maken met een ledendaling. Anno 2018
heeft de vereniging 4 seniorenteams en 1 jeugdteam (KNVB, 2018). De vitaliteit
en toekomstbestendigheid van de vereniging komt hiermee in het geding. De
voetbalvereniging staat zelf ook open voor samenwerking en mogelijk fusie met Sportclub
Irene. De eerste afspraken zijn in het najaar van 2018 met Sportclub Irene gerealiseerd
(Gemeente Venlo, 2018).
RUIMTELIJKE ONDERBOUWING
OVERSCHOT VOETBALVELDEN
Op sportkern Bakenbos is in totaliteit een overschot van 3 wedstrijdvelden en 0,5
trainingsveld. Ook Belfeldia kent een overschot van 1 wedstrijdveld en 0,5 trainingsveld. Het
hele gebied kent dus een fors overschot aan velden van 4 wedstrijdvelden en 1 trainingsveld
(KNVB, 2018).
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Teams

Benodigde

Teams

Benodigde

Wedstrijdvelden

Trainingsvelden

Verenigingen

Zondag

Velden

Zaterdag

Velden

Nodig

Is

Saldo

Nodig

Is

Saldo

Belfeldia

5

0,9

15

1,4

2

3

1

1,0

1,5

0,5

TSC’04

5

0,9

2

0,3

1

3

2

1,0

1,0

0,0

Sportclub Irene

11

1,9
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3,3

4

5

1

2,5

3,0

0,5

RUIMTEVRAAG GULICKHAL
De Gulickhal staat op de nominatie om gerenoveerd of vervangen te worden. De
doorontwikkeling van sportkern Bakenbos naar een multifunctionele sportkern biedt kansen
om binnen- en buitensport in Tegelen te koppelen (naar voorbeeld Velden). Door het
overschot aan velden op dit sportpark kan de sportkern inspelen op de ruimtevraag voor de
nieuwbouw van de Gulickhal.
VOEDINGSGEBIED VERENIGINGEN
Sportclub Irene en TSC’04 hebben nagenoeg hetzelfde voedingsgebied voor haar
leden, namelijk de omgeving van Tegelen. De leden zijn voornamelijk afkomstig uit de
postcodegebieden 5931, 5932 en 5935 (KNVB, 2018).
De leden van Belfeldia zijn voornamelijk afkomstig uit het dorp Belfeld (5951), namelijk 88%
van de in totaal 413 leden. Dit bevestigd dat Belfeldia een sterke rol voor de eigen kern
Belfeld speelt (KNVB, 2018).

TEGELEN

SPORTCLUB IRENE
5931 Tegelen

STEYL

5932 Op de Hei
5935 Steyl
5951 Belfeld
Overig Venlo
Overig

OP DE HEI

TSC’04
5931 Tegelen
5932 Op de Hei
5935 Steyl
5951 Belfeld
Overig Venlo
Overig

BELFELD

BELFELD
5931 Tegelen
5932 Op de Hei
5935 Steyl
5951 Belfeld
Overig Venlo
Overig

41

REACTIE SPORTVERENIGINGEN
De gemeente Venlo heeft de bovenstaande denkrichting tijdens de gesprekken met de
verenigingen gepresenteerd. De afzonderlijke verenigingen hebben samengevat als volgt
gereageerd hierop:
Belfeldia staat achter de denkrichting van de gemeente Venlo. De club heeft een Sportdorp
subsidie gekregen en is van start gegaan met het Sportdorp Belfeld. Hierin wordt de
samenwerking gezocht met sportverenigingen in de nabije omgeving van het sportpark.
Sportclub Irene staat achter de denkrichting van de gemeente Venlo. De club wil graag
fuseren met TSC’04 (en ook Belfeldia indien noodzakelijk) en gaat het liefste verder met één
club op sportkern Bakenbos. Graag wil de club dan de sportkern door ontwikkelen met de
komst van de Gulickhal (binnensport) en met kunstgras (kwaliteitsbevordering).
TSC’04 staat open voor de denkrichting van de gemeente Venlo. De club wil graag
samenwerken met Sportclub Irene, maar wil voorlopig nog niet fuseren. De club ziet, net als
Sportclub Irene, voordelen in een samenwerking met elkaar. De achterban van TSC’04 wil
echter nog niet fuseren, ook gezien eerdere pogingen uit het verleden. TSC’04 wil graag
dat Belfeldia betrokken wordt bij de gesprekken zodat een dergelijk traject maar één keer
uitgevoerd hoeft te worden. Dit is een aandachtspunt voor de gemeente Venlo.

WAT HEEFT AANDACHT NODIG?
Om van de huidige situatie naar de gewenste situatie te komen is het van
belang om de volgende actiepunten invulling te geven:
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•

Sportkern Bakenbos multifunctioneel inrichten met de komst van de
Gulickhal (voorbeeld naar Velden), waarmee buiten- en binnensport
in Tegelen en Steyl samenkomt;

•

Begeleiding van de samenwerking en uiteindelijk fusie van Sportclub
Irene en TSC’04. Belfeldia moet betrokken worden bij dit traject, maar
blijft voorlopig wel actief in Belfeld;

•

Verplaatsen (nieuwbouw) van de Gulickhal vanuit de huidige locatie
naar sportkern Bakenbos.
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6. Het speelveld van onze binnensport
WAAR GAAT DIT OVER?
Voor de binnensport hebben we minder uitdagingen dan voor de buitensport. Maar ook
hier moeten we een goede analyse maken betreffende de behoeften en de trends en
ontwikkelingen.
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ANALYSE
Het huidige aanbod aan gemeentelijke binnensportvoorzieningen in de gemeente Venlo
wordt gekoppeld aan de huidige en de te verwachten vraag.
Ten aanzien van de binnensporten zijn verschillende takken van sport, zoals handbal,
badminton, gymnastiek/turnen, volleybal, basketbal, zaalvoetbal, tafeltennis en (deels)
vecht- en verdedigingssporten geclusterd. Ook het bewegingsonderwijs is een belangrijke
partij als het gaat om gebruik van binnensportaccommodaties. Doordat al deze partijen
gebruik maken van dezelfde ruimte kan niet voor iedere tak van sport, in tegenstelling tot
de buitensport, afzonderlijk de behoefte aan ruimte worden berekend. De ruimtebehoefte
naar gymzalen en sporthallen wordt bepaald afhankelijk van gebruik. De bandbreedte die
hierbij wordt gegeven, wordt vervolgens op basis van de ervaringen in de praktijk verder
aangescherpt.
Alle bestaande gymzalen, sportzalen en sporthallen zijn ook op andere aspecten
gewogen. Zo is onder meer gekeken naar de bezettingsgraad en de dekkingsgraad van de
verschillende voorzieningen.
CAPACITEIT
In Venlo zijn er eind 2017 in totaal 26 gymzalen die worden verhuurd (incl. tijdelijk gehuurde
en niet gemeentelijke gymzalen). Er is één sportzaal en er zijn acht sporthallen.
In de monitor VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) worden gemeenten vergeleken op
basis van het aantal sportvloeren per 10.000 inwoners. Hierbij is een gymzaal één sportvloer,
een sportzaal twee sportvloeren en een sporthal drie sportvloeren. Vergelijking laat het
volgende beeld zien van het aantal sportvloeren per 10.000 inwoners:
Sportvloeren per
10.000 inwoners

Venlo

Noord-Limburg*

Referentie
80-125**

Alle
gemeenten***

Gymzalen

2,6

2,6

2,7

2,3

Sportzalen x2

0,1X2

0,2x2

0,5x2

0,5x2

Sporthallen x3

0,8x3

0,9x3

0,7x3

1,2x3

Totaal
sportvloeren****

5,1

5,6

5,8

6,8

*7 Noord-Limburgse gemeenten
**12 gemeenten tussen de 80.000-125.000 inwoners
***54 van de 67 deelnemende Nederlandse gemeenten (6,5 miljoen inwoners)
****afgerond

Conclusie is dat Venlo ten opzichte van alle vergelijkingsgroepen minder sportvloeren
per 10.000 inwoners ter beschikking heeft voor gebruik door scholen, verenigingen en
particulieren. Deze cijfers corresponderen met het gegeven dat Venlo als grote gemeente
ten opzichte van de referentiegemeenten ook minder georganiseerde sporters heeft. En
daarom ook minder behoefte aan accommodaties. Daarentegen scoort Venlo hoger voor
wat betreft het anders of ongeorganiseerd sporten.
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Voor wat betreft de binnensportaccommodaties hebben we een wettelijke verplichting
om zowel basisonderwijs als speciaal basis- en voortgezet onderwijs te voorzien van de
benodigde faciliteiten voor het geven van bewegingsonderwijs. Daar waar die voorzieningen
niet op loopafstand van de scholen beschikbaar zijn, is de gemeente verplicht leerlingen te
vervoeren van en naar de binnensportaccommodatie. De voorzieningen die hiervoor nodig
zijn trachten we zo goed mogelijk ook in de avonduren en weekenden te verhuren, om
zoveel mogelijk kostprijs dekkend te werken.
Recente ontwikkelingen van faciliteiten voor onderwijs zijn realisatie van sportzaal Venlo
Oud Zuid in Venlo-Zuid, vervangingsnieuwbouw van gymzaal Hoogstraat in Tegelen en
de voorgenomen nieuwbouw van een gymzaal bij basisschool Koperwiek in Venlo-Zuid.
Verplaatsing van een school voor speciaal voortgezet onderwijs van Tegelen naar Venlo
leidt tot afstoten van een tweetal gymzalen in Tegelen. Na nieuwbouw gymzaal Hoogstraat
kan een tijdelijk gehuurde gymzaal worden afgestoten.
Uitgaande van het Integraal Huisvestingsplan van de gemeente Venlo klopt de beredenering
van een ongeveer gelijkblijvend aantal gymzalen.
Per saldo blijft het aanbod van sportvloeren in Blerick gelijk, in Venlo neemt het toe met 2,
in Arcen, Velden en Lomm blijft het aantal gelijk en in Tegelen neemt het aantal af met 3.
Op basis van de demografische gegevens mag worden verwacht dat het aantal klokuren
bewegingsonderwijs daalt. Op grond daarvan is er naar de toekomst minder vraag naar
accommodatie rekening houdend met het normgebruik per school. Tegelijkertijd is wel een
trend waarneembaar dat gymzalen ook méér gebruikt gaan worden voor sportactiviteiten
vóór, tussen en na schooltijd.
Het ministerie van OCW heeft toekomstgericht een richtlijn meegegeven aan de scholen
voor basis en speciaal onderwijs meer in te zetten op gymonderwijs (van 2 naar 3 keer
per week). Eventuele toekomstige ruimte in de binnensportaccommodaties kan hiervoor
worden ingezet. De keuze hiertoe is een verantwoordelijkheid van de school.
BEZETTINGSGRAAD
In de genoemde VSG-monitor worden gemeenten vergeleken op basis van de
bezettingsgraad van de binnensportaccommodaties. De bezettingsgraad toont de
verhouding tussen het totaal aantal beschikbare uren en het totaal aantal verhuurde uren.
Hierbij wordt als uitgangspunt genomen 40 weken per jaar x 14 uur per dag en 7 dagen in
de week (3920 verhuurbare uren per jaar).

Bezettingsgraad

Venlo

Noord-Limburg*

Referentie
80-125**

Alle
gemeenten***

Gymzalen

43%

43%

39%

41%

Sportzalen

42%

36%

46%

44%

Sporthallen

62%

47%

60%

54%

Totaal

49%

41%

48%

48%

Conclusie is dat Venlo wat betreft bezettingsgraden hoog scoort voor alle soorten
sportvloeren (gymzaal, sportzaal en sporthal) in vergelijking met referentiegemeenten.
Tendens is dat kleinere gemeenten een lagere bezettingsgraad kennen vanwege een relatief
hoog aantal accommodaties.
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De verdeling van de bezettingsgraden naar onderwijsgebruik, sportgebruik en overig
gebruik laat het volgende beeld zien:
Bezetting naar
gebruiker Venlo

Onderwijs

Sportvereniging

Overige
gebruikers

Totaal

Gymzalen

25%

16%

2%

43%

Sportzalen

24%

18%

0%

42%

Sporthallen

27%

34%

1%

62%

We zien in vergelijking met andere gemeenten dat Venlo procentueel meer
onderwijsgebruik heeft en minder sportgebruik. Dat laatste correspondeert weer met het
lagere percentage georganiseerde sporters. Maar ook met het gegeven dat Venlo veel
sporthaluren verhuurt aan de Onderwijs Gemeenschap Venlo en Omstreken (OGVO).
DRAAGVLAKCIJFERS BINNENSPORT
Voor berekening van de behoefte aan binnensportaccommodaties maakt men veelal
gebruik van draagvlakcijfers: aantal inwoners per voorziening. Deze cijfers zijn afkomstig van
planologische kengetallen en geven een bandbreedte aan voor de afzonderlijke behoefte
aan sporthallen, sportzalen en gymzalen, waarbinnen de daadwerkelijke behoefte ligt. Deze
draagvlakcijfers schrijven voor dat een sporthal een draagvlak dient te hebben tussen de
15.000 en 20.000 inwoners. Met andere woorden: per 15.000 of 20.000 inwoners zou een
gemeente één sporthal moeten hebben.
Voor een sportzaal dient een draagvlak van 10.000 tot 12.500 inwoners. Voor een gymzaal
een draagvlak van 3.000 inwoners.
Sportvloeren in
Venlo*

Gymzaal

Sportzaal x2

Sporthal x3

Sportvloeren

Werkelijk

26

1

8

52

Draagvlakmethode

33

8

5

64

Verschil

-7

-14

+9

-12

De draagvlakmethode laat een tekort aan gymzalen en sportzalen zien en een overschot
aan sporthallen. Verklaring hiervoor is dat er in Venlo 3 sporthallen gebruikt worden voor
bewegingsonderwijs basisscholen. Dit om de sportvloeren multifunctioneler te kunnen
gebruiken (in de avonduren voor trainingen en in de weekenden voor wedstrijdsport.
Conclusie is dat Venlo ten opzichte van de draagvlakmethode per saldo 12 sportvloeren
minder heeft. Deze gegevens stemmen overeen met de conclusie naar aanleiding van het
aantal sportvloeren in Venlo en passen bij de lagere cijfers voor georganiseerd sporten.
EINDCONCLUSIE EN AANBEVELINGEN
Eindconclusie is dat het aantal sportvloeren voor nu en in de toekomst voldoende is gelet
op de ontwikkelingen die een consequentie hebben voor vraag en aanbod (zie trends en
ontwikkelingen).
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Dat we onder het niveau van de draagvlakmethode zitten qua aantal accommodaties
is verklaarbaar vanwege het lagere aantal georganiseerde sporters. De lage score op
gymzalen en sportzalen in de draagvlakmethode wordt deels goedgemaakt door een
hoge score op sporthallen. Het hoge sporthalniveau is een bewuste keuze omdat deze
multifunctioneler te gebruiken zijn dan sportzalen en/of gymzalen.
Bij nieuwbouw van binnensportaccommodaties is het van belang speciaal aandacht te
besteden aan multifunctionaliteit van de voorziening en duurzaamheid. Bij renovatie is met
name de duurzaamheid van belang. Omdat de locatie in deze optie vooraf vastligt, is het
multifunctioneler maken een extra uitdaging.
IN GESPREK MET DE VERENIGINGEN
Naast de feitelijke analyse zijn de gesprekken met de verenigingen minstens zo belangrijk.
Hoe kijken de verenigingen tegen hun eigen toekomst aan. In gesprek met verenigingen
levert dit de volgende conclusies op:
BINNENSPORTVERENIGINGEN
In de gesprekken met de Venlosche binnensportverenigingen is getracht om een beeld te
vormen van de toestand van de betreffende verenigingen. In het algemeen kan worden
gesteld dat we een divers veld aan verenigingen kennen, die vaak als gebruikers van
dezelfde accommodatie of als verenigingen die dezelfde sport uitoefenen met elkaar
contact hebben.
Een aantal belangrijke punten uit de gesprekken was:
• Een aantal verenigingen geeft zelf aan graag samen te willen werken naar een vitale
toekomst. Vaak op gebruiksniveau van een accommodatie of op sporttak niveau;
• We ‘vissen met teveel verenigingen in dezelfde vijver’;
• De opstelling van de gemeente als verhuurder wordt vaak als star gezien;
verenigingen willen hierin meer eigen verantwoordelijkheid.
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7.

Toekomstvisie binnensport

We kennen voor deze toekomstvisie een tweetal opgaven, te weten:
• Meer vitale, open en toekomstbestendige sportverenigingen;
• Efficiënter ruimtegebruik en multifunctionele, duurzame sportvoorzieningen.
Voor het realiseren van deze twee opgaven zijn er uitgangspunten en kaders opgesteld, die
centraal staan in deze toekomstvisie:
OPGAVE 1: MEER VITALE, OPEN EN TOEKOMSTBESTENDIGE SPORTVERENIGINGEN
•
•

Door samenwerking op gebruiksniveau of sporttakniveau ontstaan vitale en
toekomstbestendige verenigingen;
We kennen grote vitale en toekomstbestendige sportverenigingen. Deze
verenigingen zijn in staat meer taken op te pakken die nu onderdeel zijn van het
takenpakket van de gemeente (een nieuwe balans).

OPGAVE 2: EFFICIËNTER RUIMTEGEBRUIK EN MULTIFUNCTIONELE, DUURZAME
SPORTVOORZIENINGEN
•
•
•

•
•
•
•

•

Een langzaam dalend aantal leden dat georganiseerd sport in Venlo zorgt ervoor
dat er een overcapaciteit ontstaat aan binnensportaccommodaties. Zaalhockey is
hierop een uitzondering.
Door ontgroening en minder aanbod aan leerlingen verdwijnen scholen, waarmee
het bestaansrecht voor bijbehorende gymzalen kan wegvallen. Vooral in kleine
kernen kan dit gevolgen hebben op het totale accommodatieaanbod.
Er is meer aandacht voor multifunctioneel gebruik van binnensportaccommodaties.
Bij nieuwbouw is het van belang hiermee rekening te houden om de
bezettingscijfers te optimaliseren. Inspelen op innivaties en daarmee eigentijdse
accommodaties realiseren?
We kijken kritischer naar het accommoderen. Op basis van de piekbezetting
kunnen we met een goede planning (extra) sportruimte voorkomen of kunnen
gebruikers op een andere wijze worden geaccommodeerd.
We zien in de winterperiode een toenemend gebruik van binnensportruimte
door buitensportverenigingen. In de winterperiode neemt het gebruik van
binnensportaccommodaties met name toe bij hockey, korfbal en voetbal.
De door de PO-raad uitgevaardigde richtlijn voor bewegingsonderwijs (van 2
naar 3 momenten bewegingsonderwijs per week) leidt tot een extra vraag naar
binnensportaccommodatie.
Door vergrijzing gaan steeds meer takken van sport en sportaanbieders
aanvullende vormen van sportaanbod verkennen. Het aanbod voor senioren groeit,
waardoor meer vraag naar binnensportaccommodaties. De specifieke vraag vanuit
ouderenbonden is beweegruimte waar buitenschoeisel geen probleem is en die in
de nabijheid ligt van de gebruikers.
Duurzaamheidsmaatregelen op accommodatiegebied (ledverlichting, gebruik
materialen, verlagen CO2-uitstoot, geen gasaansluiting, energieopwekking via
zonnepanelen) leiden tot lager energieverbruik. De kost gaat hierbij voor de baat
uit.
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TOEKOMSTVISIE
De gestelde uitgangspunten en kaders hebben een aantal gevolgen.
Deze gevolgen zijn in het onderstaande overzicht weergegeven.
De haalbaarheid van deze gevolgen is mede afhankelijk van de
sportverenigingen en de financiën.
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•

Dit leidt in 2030 tot samenwerkingsverbanden van meerdere
verenigingen op gebruiksniveau (per accommodatie) en/of op
sporttakniveau;

•

Dit leidt er bij nieuwbouw van binnensportaccommodaties toe dat er
een sterke overweging plaatsheeft om die op bestaande sportkernen
te realiseren;

•

Dit leidt op de sportkernen tot een mix van buitensport en
binnensport (kwaliteitsimpuls);

•

Dit leidt tot optimaal gebruik van de binnensportaccommodaties;

•

Dit leidt tot sterke, vitale en toekomstbestendige sportverenigingen
die hun sportieve en maatschappelijke functie optimaal vervullen.
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