Bijlage 3 Eijsden in beeld anno 2007
Inhoudsopgave
3.1 Algemeen
3.1.1
Inleiding
3.1.2
Strategische visie
3.1.3
Coalitieakkoord
3.1.4
Programmabegroting
3.2 Sportbeleid vanuit een integrale invalshoek
3.3 Sportvoorzieningen
3.4 Sportaanbod
3.5 Sportstimulering
3.6 Sportinfrastructuur
3.7 Subsidies en tarieven

Versie 7-3-2008

1

3.1 Algemeen
3.1.1 Inleiding
De gemeente Eijsden heeft 11.654 inwoners (1-1 2007) en bestaat uit de kernen Rijckholt, Eijsden,
Gronsveld, Mariadorp, Withuis-Mesch en Oost-Maarland (Gemeente Eijsden, 2007). Eijsden is hiervan
de grootste kern met 4.637 inwoners. De kern Gronsveld heeft 2.384 inwoners. De overige kernen zijn
relatief een stuk kleiner en hebben rond of minder dan 1000 inwoners.
Bevolkingssamenstelling
Tabel 1: Bevolkingssamenstelling 2007
0-4 jaar

5-9 jaar

10-14
jaar

15-19
jaar

20-24
jaar

25-29
jaar

30-34
jaar

35-39
jaar

40-44
jaar

45-49
jaar

578

796

778

766

464

391

526

852

1046

923

50-54
jaar

55-59
jaar

60-64
jaar

65-69
jaar

70-74
jaar

75-79
jaar

80-84
jaar

85- 89
jaar

90-94
jaar

95 jaar
en
ouder

639

484

342

246

123

39

7

969
929
756
Bron: Pronexus, 2007

Bevolkingsprognose
De verwachting is dat het aantal inwoners van de gemeente Eijsden de komende jaren zal toenemen.
Heeft Eijsden in 2007 11.654 inwoners, voorspeld wordt dat dat er in 2018 12.626 zullen zijn
(Pronexus, 2007). Daarna zal het aantal weer licht gaan dalen.
Ook binnen de bevolkingsopbouw doen zich allerlei ontwikkelingen voor. Er is sprake van een
ontgroening: het percentage jongeren tot 20 jaar in de gemeente Eijsden, neemt af. Na 2020 zal het
percentage jongeren tot en met 14 jaar weer iets stijgen. Een ander ontwikkeling die genoemd kan
worden is de vergrijzing. De komende jaren zal het percentage mensen dat ouder is dan 65
toenemen. Uiteindelijk zullen zij in 2027 bijna een kwart van de bevolking vormen, tegenover 16% in
2007. Het percentage inwoners tussen de 14 en 65 zal na een kleine toename in de eerste jaren,
geleidelijk weer afnemen.
Tabel 2: Prognoses van groei of inkrimping van verschillende leeftijdsgroepen in gemeente Eijsden
2007
2012
2012
2017
2017
2022
2022
2027
2027
t.o.v.
t.o.v.
t.o.v.
t.o.v.
2007
2007
2007
2007
(%)
(%)
(%)
(%)
0-20 jaar

2.918

2.716

-6,9

2.627

-10,0

2.471

-15,3

2.440

-16,4

20-65 jaar

6.856

7.035

2,6

7.352

7,2

7.137

4,1

6.796

-9,0

65 jaar of
ouder

1.880

2.171

15,5

2.622

39,5

2.934

56,1

3.105

65,2

Totaal

11.654

11.922

2,3

12.601

8,1

12.542

7,6

12.341

5,9

3.1.2 Strategische visie
Toerisme en recreatie
De gemeente wil de natuur en het landschap behouden en beschermen. Daarnaast zal ook gewerkt
worden aan de ontwikkeling van het landschap. Hiervoor zoekt ze bij de diverse toeristische en
recreatieve projecten samenwerking met gemeenten uit het Heuvelland. Ook zullen de projecten
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afgestemd worden op projecten van net over de Belgische grens, zo staat beschreven in de kadernota
op het gebied van toerisme en recreatie (Gemeente Eijsden, 2007).
Wonen & welzijn
De regio Maastricht en Mergelland werkt samen op het gebied van wonen, welzijn en zorg (Gewest
Maastricht en Mergelland, 2003). Samen hebben zij een visie opgesteld op deze terreinen. In de visie
wordt aangegeven dat een goede infrastructuur aan welzijnsdiensten gewenst is. De diensten zullen
beter worden afgestemd op het individu. Hierbij richten zij zich onder andere op de doelgroep
ouderen, mensen met een lichte functiebeperking, lichamelijke en verstandelijk gehandicapten en
(ex-)psychiatrische patiënten.
Een ander onderdeel van het Wonen-Welzijn-Zorgproject is het creëren van wijksteunpunten. Bij deze
steunpunten worden diensten en actualiteit zoals dagbesteding gecombineerd.

3.1.3 Coalitieakkoord
In de coalitieverklaring van CDA, PvdA en VVD wordt aangegeven dat de gemeente een aantrekkelijk
woon-, werk- en leefklimaat wil hebben (Weerts, Debeij & Bannier, 2006). Naast deze gemeentelijke
visie wordt er onder andere uitgegaan van de volgende beleidsuitgangspunten:
• Op Het Veldje blijft de ontmoetingsmogelijkheid bestaan en ook de speelgelegenheid blijft, zo
staat beschreven in het centrumplan.
• Verenigingen en instellingen komen nog steeds in aanmerking voor subsidie. De hoogte van de
subsidie zal op hetzelfde niveau blijven.
• Er zal ondersteuning worden geboden aan het bewegen door jong en oud. Beweging zal ook
gestimuleerd worden.
• Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zal er extra aandacht worden besteed aan
vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd en aan de vrijwilligers wordt ondersteuning
geboden.
• De gemeente Eijsden dient een groene gemeente te blijven. Zo kunnen toeristische en recreatieve
activiteiten binnen de gemeente een rol krijgen. Er wordt naar gestreefd fiets- en wandelroutes
een extra kwaliteitsimpuls te geven.
• In Poelveld komt een brede school met voorzieningen voor kinder-, peuter- en naschoolse
opvang. Daarnaast wordt gekeken of ook het jeugd- en jongerenwerk een rol kan krijgen binnen
de brede school.

3.1.4 Programmabegroting
Verschillende programmaonderdelen van de begroting 2008 en meerjarenraming 2009-2011
(Gemeente Eijsden, 2007) bevatten een link met sport en bewegen. In onderstaand schema zijn deze
weergegeven.
Programma onderdeel
Economische zaken en toerisme

Cultuur en recreatie

Sociale voorzieningen en maatschappelijke
dienstverlening’

Versie 7-3-2008

Aandachtspunten
De aanleg en het instandhouden van fiets- en
wandelpaden met aandacht voor ‘culturele,
landschappelijke en sportieve elementen’.
Deze routes wil de gemeente aan laten sluiten op
het Belgische en Nederlandse
knooppuntensysteem.
• Leefbaarheid
• Cultuur-, sport- en recreatiefaciliteiten
De gemeente wil het rijke en gevarieerde aanbod
aan sportverenigingen behouden. Verder streeft
de gemeente naar het handhaven van de binnenen buitensportaccommodaties en onderzoekt zij
het bestaansrecht van het zwembad. Hiermee wil
de gemeente de sociale samenhang,
leefbaarheid en gezondheid van de inwoners
bevorderen.
• BOS-project
• Kinderspeelterreinen
• Vrijwilligerswerk
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• WMO
Er wordt naar gestreefd iedereen mogelijkheden
te bieden om deel te nemen aan de samenleving.
Ouderen, gehandicapten en minima krijgen
hierbij speciale aandacht.

3.2 Sportbeleid vanuit een integrale invalshoek
Inleiding
Sport neemt vaker ook een plaats in bij andere beleidsterreinen. Dit komt niet alleen terug binnen de
Buurt Onderwijs en Sport-impuls, maar bijvoorbeeld ook bij de ontwikkeling van de brede school.
Binnen de BOS-impuls wordt sport ingezet om gezond gedrag te stimuleren. In de brede school zullen
sportactiviteiten een deel van het aan te bieden arrangement vormen. Verder speelt sport een rol
binnen het jeugdbeleid. Sport wordt daarin gezien als mogelijkheid gezondheid te bevorderen en bij te
dragen aan de sociale cohesie.
Jeugdbeleid
In haar jeugdbeleid ‘Met vallen en opstaan’ geeft de gemeente Eijsden aan dat jongeren zich moeten
kunnen ontwikkelen (Gemeente Eijsden, 2004). Zij wil hiermee bewerkstelligen dat jongeren een
geschikte plaats in de samenleving kunnen vinden. De ouders hebben een belangrijke taak in het
bieden van ontplooiingsmogelijkheden, maar ook de gemeente wil hier een steentje aan bijdragen. De
bijdrage van de gemeente bestaat uit het scheppen van randvoorwaarden, onder andere op het
gebied van voorzieningenaanbod. Daarnaast gaat de gemeente de strijd aan tegen schoolverzuim en
voortijdig schoolverlaten.
De gemeente Eijsden neemt deel aan het regio overleg jeugd. De gemeente heeft de regierol als het
gaat om het ontwikkelen en uitvoeren van jeugdbeleid. Bij de regiefunctie door kleine gemeenten is
een onderscheid tussen lokaal en regionaal jeugdbeleid aan de orde.
Op lokaal niveau is het verenigingsleven en de vrijwilligers die hierin actief zijn een sterke troef. Het is
voor kleine gemeenten van groot belang dat dit in stand gehouden wordt. Daarnaast is het op
regionaal niveau van belang dat kleine gemeenten greep krijgen en houden op regionaal werkende
professionele instellingen.
De beperkte mogelijkheden van de individuele gemeenten maken het onmogelijk om te komen tot
goed uitgewerkte en onderbouwde beleidsopties. De kleine gemeenten moeten ervoor waken dat het
jeugdbeleid geen onderonsje wordt van grotere gemeenten, de Provincie en een aantal regionale
instellingen.
Verder wordt in de notitie van de gemeente (2004) aangegeven dat het creëren van
speelvoorzieningen voor de jeugd tot 6 jaar een van de aandachtspunten is. Voor de kinderen zijn er
verschillende speelplekken aangelegd, voor de iets oudere kinderen zijn er trapveldjes en een
skatebaan.
Sport wordt in het jeugdbeleid (2004) beschreven als middel om bij te dragen aan de gezondheid, de
sociale cohesie en de levendigheid in de gemeente. Daarnaast ziet de gemeente in sport een
mogelijkheid om normen en waarden over te brengen.
Speelvoorzieningenbeleid
In 2003 heeft de gemeente een speelvoorzieningenbeleid geformuleerd. Wegens gebrek aan
financiering is (nog) geen uitvoering gegeven aan dit beleid. Wel wordt er gewerkt aan het meer
openbaar maken van de schoolspeelplaatsen, meer speelvoorzieningen en trapveldjes.
In deze nota (plan van aanpak) (Gemeente Eijsden, 2003) geeft de gemeente aan veilige
speelvoorzieningen te willen creëren. Bij dit beleid houden ze niet alleen rekening met de kinderen,
maar ook met de overige buurtbewoners. De spreiding van de speelvoorzieningen is afgestemd op de
verschillende leeftijdsgroepen.
Zowel voor de jongste kinderen als voor de oudere jeugd zijn er speelterreinen aanwezig. Deze
speelterreinen variëren van trapveldjes tot speeltoestellen tot een skatebaan. In totaal staan er 17
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openbare speelvoorzieningen onder beheer van de gemeente (Gemeente Eijsden, 2003). Ook zijn er
bij de basisscholen en peuterspeelzalen ook speelvoorzieningen aanwezig, 8 in totaal. Deze
speelvoorzieningen zijn niet openbaar.
Naam
Veldje
Beezepool
Poelveld I
Poelveld II
De Bak
J.S. Bachstraat
Mozartstraat
Burg. Lambertstraat
Basisschool de Cramignon
Bijzonder Neutrale basisschool
Tangram
Peuterspeelzaal Roelekeboel
Speelterrein Gronsveld
Europapark
Julianaplein
Basisschool St. Martinus
Peuterspeelzaal ‘t Huêpke
St. Jozefstraat
Remigiushof I
Basisschool St. Jozef
Carolusweg
Dominikanenhof
Speelterrein Mariadorp
Mesch
Openbare Basisschool Mesch
I
II
III

Leeftijdscategorie
I, II,III
I, II
I,II,III
III
I,II
I,II,III
I,II
I,II,III

Woonkern
Eijsden

III
I,II,III
I,II,III

Gronsveld

III
I,II,III

Oost-Maarland

I,II,III
I,II
I,II,III
I,II,III

Rijckholt
Mariadorp
Mesch/Withuis

0-5 jaar
6-12 jaar
13-16 jaar

Naast de officiële speelvoorzieningen besteedt de gemeente met het speelvoorzieningenbeleid ook
aandacht aan de rest van de woonomgeving. Ook daar spelen de kinderen vaker (Gemeente Eijsden,
2003).
Brede school
De ontwikkeling van de jeugd is een van de aandachtspunten in het jeugdbeleid (Gemeente Eijsden,
2004). Niet alleen gaat het daarbij om de cognitieve ontwikkeling, ook wordt er aandacht besteed aan
de ontplooiing op sociaal, motorisch, cultureel, educatief en creatief vlak (RO-groep, 2007). Het
jeugdbeleid wordt onder andere vormgegeven door het ontwikkelen van een brede school. Aanleiding
hiervoor waren de huisvestingsproblemen die de twee basisscholen de Cramignon en Tangram
hadden.
De brede school is een netwerk van onderwijs-, welzijns- en zorgvoorzieningen. Momenteel zijn er in
Eijsden 4 kindercentra (organisaties), waarvan een deel dichtbij het basisonderwijs ligt. Deze
kindercentra zullen betrokken worden bij het opzetten van de brede school in Eijsden (Gemeente
Eijsden, 2004). Ook het peuterspeelzaalwerk zal participeren in de ontwikkeling van deze school. De
volgende partijen zullen deelnemen: Cramignon, Tangram, MIK, Roelekeboel,
Jeugdgezondheidszorg, Stichting Openbare Bibliotheek, Trajekt, Groene kruis DomiCura (Programma
van eisen Brede School).
In de brede school zullen de onderwijs-, welzijn,- en zorgvoorzieningen samen werken aan het
verbeteren van de ontwikkelingskansen van kinderen, zo staat in het productieplan TV Eijsden brede
school (Gemeente Eijsden, 2007). Daarnaast kan door de samenwerking een sluitende dagopvang en
sociale cohesie beter gerealiseerd worden. De visie van de brede school wordt in het startdocument
als volgt samengevat: “De brede school/magneetschool Eijsden bestaat om kinderen in Eijsden op

Versie 7-3-2008

5

maat te begeleiden in hun cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling, gebruik makend van
vernieuwende onderwijsmethodieken in veilige en uitdagende leeromgevingen. Leren en ervaren
gebeurt met ‘hoofd’, ‘hart’ en ‘handen’, samen met ouders en partners (Gemeente Eijsden, 2007, p. 7).
Naar verwachting zal de brede school in 2009 gereed zijn. Deze zal gevestigd worden in Poelveld.
In 2003 is de nota gemeentelijk speelvoorzieningenbeleid vastgesteld. Vanuit deze nota is er
aandacht voor het plaatsen van voorzieningen in de buurt van de brede school Poelveld (Gemeente
Eijsden, 2004). Hierbij gaat het dan niet alleen om openbare voorzieningen, maar ook om nietopenbare voorzieningen. De gemeente heeft in het productieplan aangegeven een voorkeur te
hebben voor jeugdgezondheidsvoorzieningen op een locatie (PB, 2006).Dit blijkt ook financieel
haalbaar te zijn. Het Groene Kruis en de GGD zullen onder andere invulling geven aan het
jeugdgezondheidszorg. De bibliotheek van Eijsden wordt ondergebracht in het brede schoolgebouw.
Daarnaast komt er in de brede school een speellokaal, een sportzaal en een speelplaats (RO groep,
2005). De sportzaal is gericht op de basisscholen, maar ook de BSO en verenigingen kunnen er
gebruik van maken. Bij het eventueel plaatsen van de voorzieningen dient rekening gehouden te
worden met de veiligheid, bereikbaarheid en doelgroep. De voorzieningen mogen niet te ver weg
liggen.
Hangjeugd
Op verschillende plaatsen in Eijsden zijn er groepen hangjongeren te vinden. Op sommige plaatsen
leidt dit nauwelijks tot overlast, op andere plaatsen zijn de jongeren erg hinderlijk, zo blijkt uit de notitie
“Hangjeugd, negatieve trend of gegeven”. Een van de hangplekken is de geplaatste JOP, gelegen in
de Groenstraat. Van deze ontmoetingsplaats wordt door de jongeren regelmatig gebruik gemaakt. Het
gaat dan vaker om jongeren die geen lid zijn van een (sport)vereniging. In het najaar van 2008 wordt
bekeken of de hangplek op deze plek blijft bestaan of verplaatst zal moeten worden.
De gemeente geeft aan dat hangen toegestaan is, zo lang er geen strafbare feiten worden gepleegd
en er geen overlast ontstaat. Om overlast wel te kunnen aanpakken is een werkgroep opgericht:
‘integrale werkgroep jeugd’. Zij bespreken maandelijks de klachten en bekijken welke oplossingen
mogelijk zijn. Ook door de inzet van sport hoopt de gemeente de overlast van hangjongeren te
verminderen, zo blijkt uit het BOS-projectplan (Gemeente Eijsden, 2006).
Leefbaarheid
In de wijken Gronsveld en Rijckholt is gestart met een leefbaarheidsproject (Gemeente Eijsden, 2007).
Via dit project wil de gemeente extra aandacht besteden aan het voorzieningenniveau in deze wijken
om hiermee de leefbaarheid te verbeteren. In de uitvoering van dit project werkt de gemeente samen
met inwoners, het verenigingsleven, de professionele organisaties en het bedrijfsleven. Afhankelijk
van de uitkomsten van het leefbaarheidsonderzoek, zal het project ook in andere kernen uitgevoerd
worden.
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
In de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2007 Gemeente Eijsden en
Artikelsgewijze toelichting, wordt ingegaan op de uitvoering van wet maatschappelijke ondersteuning
binnen Eijsden. Mensen die een sportrolstoel nodig hebben, kunnen vanuit deze verordening in
aanmerking komen voor (een bijdrage aan) een sportrolstoel (Gemeente Eijsden, 2007).
Gezondheidsbeleid
Volksgezondheid heeft zowel betrekking op het lichamelijk, geestelijk als maatschappelijk
welbevinden. Dit staat beschreven in de nota ‘Samen Gezond!’. In dit beleid rondom gezondheid staat
het stimuleren van gelijke kansen voor iedereen centraal. Daarnaast zijn er in de nota ‘Samen
Gezond!’ regionale prioriteiten van volksgezondheid vastgelegd. Roken, schadelijk alcoholgebruik,
overgewicht, depressie en diabetes krijgen zowel in de regio Zuid-Limburg als door de overheid extra
aandacht. De gemeente Eijsden kent hiernaast nog een lokale invulling van het gezondheidsbeleid. Zij
wil dit beleid samen met burgers en andere partners, bijvoorbeeld scholen, welzijnsinstellingen en
(sport)verenigingen, ten uitvoer brengen. Ook wordt samenwerking met andere beleidsterreinen
nagestreefd. De gemeente besteedt binnen haar gezondheidsbeleid 2007-2011 extra aandacht aan
jongeren, ouderen, de beroepsbevolking en mensen met een verhoogd gezondheidsrisico (Gemeente
Eijsden, 2006). Voor de jeugd, komt dit beleid tot uiting in het onderzoeken en opsporingsprojecten.
Op deze wijze kan er preventief worden ingespeeld op mogelijke problemen (Kengetallen
jeugdgezondheidszorg Eijsden).
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De volgende ambities op het gebied van gezondheid worden nagestreefd:
• Een daling van het aantal rokers. Jeugd is de belangrijkste doelgroep binnen deze ambitie.
• Een daling van het percentage jeugd met overgewicht en daarnaast voorkomen dat het aantal
volwassenen met overgewicht toeneemt. Vooral aan de jeugd wordt veel aandacht besteed. Door
ze nu een gezonde leefstijl aan te leren, levert dit op latere leeftijd veel voordeel op. In het kader
van deze ambitie heeft het ministerie van VWS afspraken gemaakt met verschillende partijen over
het stimuleren van gezonde voeding en ook beweging. Deze prioriteit wordt met 19 gemeenten
samen aangepakt.
• Zowel onder jongeren als onder volwassenen het gebruik van alcohol terugdringen. Ook bij deze
doelstelling krijgt de jeugd extra aandacht.
• Meer mensen met een depressie hulp bieden via effectieve interventies.
• Het percentage mensen met diabetes mag tussen 2005 en 2025 met maximaal 15% stijgen. Ook
mag maar maximaal 35% van de diabetici complicaties hebben.
Via een integrale aanpak wordt gewerkt aan deze ambities, er wordt onder andere samengewerkt met
het beleidsterrein sport. Enkele activiteiten die ondernormen worden zijn: monitoren van de
gezondheidssituatie, Informatiecentrum / Gezondheidswijzer, Wandel- en fietsmaanden, Gezond in
Beweging, Fitheidstest, Vet Cool, Plezier in Bewegen, Real Fit, Actie Gezonde Voeding / Leefstijl
(Gemeente Eijsden-lokale aanpak volksgezondheidsbeleid).
Gezondheidssituatie in Zuid-Limburg
In de regio Zuid-Limburg wordt er op een aantal indicatoren slechter gescoord dan in andere delen
van Nederland. Het percentage rokers, drinkers, mensen met obesitas en mensen dat voldoende
beweegt steekt ongunstig af. Dit geeft het RIVM aan in de nota Samen Gezond! . Daarnaast ligt ook
het sterftecijfer en het percentage mensen met chronische aandoeningen hoger.
In de nota van de gemeente Eijsden wordt het volgende aangegeven:
• overgewicht bij 5/6 jarigen in 2005 lager is dan het landelijk gemiddelde;
• overgewicht bij 9/11 en 13/14 jarigen in 2005 hoger is dan het landelijk gemiddelde;
• overgewicht bij volwassen in 2003 hoger dan het landelijke gemiddelde;
• overgewicht bij ouderen in 2003 lager was dan het landelijk gemiddelde;
• het alcoholgebruik bij jongeren in 2005 lager was dan het landelijke gemiddelde;
• het alcoholgebruik bij volwassen en ouderen in 2003 hoger was dan het landelijke
gemiddelde;
• het percentage jongeren, volwassenen en ouderen dat rookt in 2005 lager is dan het
landelijke gemiddelde;
• het percentage volwassen met diabetes hoger is dan het landelijk gemiddelde;
• het percentage ouderen met diabetes lager is dan het landelijk gemiddelde.

3.3 Sportvoorzieningen
In de gemeente Eijsden liggen veel sportvoorzieningen (Huisvestingsrapportage sportverenigingen).
Ook buitensportvoorzieningen zijn er genoeg, maar deze liggen verspreid over de verschillende
kernen. Dit zorgt voor een versnipperd aanbod. In onderstaande tabel is te zien welke voorzieningen
aanwezig zijn en, indien van toepassing het aantal beschikbare velden ( Gemeente Eijsden, 20072
programmabgroting). Eijsden heeft in totaal 100.000 m aan sportvelden.
Tabel: sportvoorzieningen per kern
Voorziening
Sporthal ‘t Vroendel
Gymzaal Mesch
Gymzaal Marathon

Kern
Gronsveld
Mesch
Eijsden

Gymzaal Gronsveld

Gronsveld

Gymzaal Oost-Maarland

Oost-Maarland

Accommodatie
handboogschieten/KSE
Tenniscomplex Gronsveld

Eijsden
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6 banen (smashcourt)

Gronsveld

7

Tenniscomplex Eijsden

6 banen (kunstgras/gravel)

Zwembad de Treffer

Eijsden
Eijsden

Sportterrein VVE

Gemeentehuis Eijsden, 3
verdieping
Sportterrein VVE

3 wedstrijdvelden, 2 grote
oefenvelden
2 wedstrijdvelden, 1 groot
oefenveld
2 wedstrijdvelden, 1 klein
oefenveld
1 wedstrijdveld, 1 klein
oefenveld
Tafeltennisvereniging
Espede
Jeu de boules club

Eijsden

Sportterrein SVME

AV Maasrunners

Eijsden

Sportterrein SCG
Sportterrein SVME
Sportterrein Oranje Boys
de

Eijsden
Gronsveld
Eijsden
Oost-Maarland
Eijsden

Bij Zwembad de Treffer is nog een extra zaal aanwezig. Hier worden judo en pilates aangeboden.
In het onderzoek naar de onderhoudstoestand van sportaccommodaties geeft de gemeente aan, de
bestaande gemeentelijke sportaccommodaties in stand te willen houden. Mogelijk worden
accommodaties uitgebreid, maar dit zal alleen gebeuren als uit de bespelingsgraad blijkt dat hier
behoefte aan is. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden de huidige en eventuele nieuwe
accommodaties multifunctioneler te maken. In onderstaande tabel wordt aangegeven wat de bezetting
van de verschillende accommodaties is. Met uitzondering van gymzaal Mesch, zijn de
gym/sportaccommodaties vrij vol. In het weekend is er echter nog wel ruimte, op doordeweekse dagen
zijn er ook tussen ongeveer 16.00 en 18.00 vaker accommodaties beschikbaar. Overdag zijn het
voornamelijk scholen die gebruik maken van de accommodatie, ’s avonds de verenigingen.
Niet alleen de bezetting van de gymzalen en de sporthal is vrij vol, ook het zwembad heeft een vol
programma.
Tabel: bezetting sportaccommodaties en zwembad
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Sporthal ‘t
Vroendel

Gymzaal
Mesch
Gymzaal
Marathon

Gymzaal
Gronsveld

Gymzaal
OostMaarland

08.30 - 16.00
20.30 - 21.30
21.30 - 22.30

08.30 - 16.00
18.00 - 19.30
19.30 - 20.00
19.30 - 21.30
20.00 - 21.30

13.00 - 15.00
19.30 - 20.30

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

08.30 - 16.00
19.00 - 20.00
20.00 - 22.00

08.30 - 16.00
18.00 - 20.00
20.00 - 22.00
22.00 - 23.00

08.30 - 16.00
17.30 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00

09.00 - 12.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 20.00

10.00 - 11.00
10.00 - 11.00
11.00 - 13.00

10.30 - 12.30

13.00 - 15.00

10.30 - 12.00

08.30 - 10.45
11.00 - 11.45
13.00 - 13.45
14.00 - 14.45
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
20.00 - 22.00

08.30 - 10.00
10.15 - 11.00
11.15 - 12.00
13.00 - 13.45
14.15 - 15.00
15.30 - 19.30
19.30 - 20.30
20.30 - 22.00

08.30 - 12.15
13.15 - 18.00
19.00 - 20.00
20.00 - 22.00

08.30 - 10.45
13.15 - 14.45
15.00 - 17.00
17.30 - 20.00
20.00 - 21.30

08.30 - 10.45
11.00 - 11.45
13.15 - 14.45
20.00 - 21.00

10.00 - 16.00

08:30 - 10:30
10:45 - 12:00
13:30 - 15:30
20:00 - 21:30

08:30 - 10:30
10.45 - 12.00
13.30 - 15.30
19.00 - 20.00
20.00 - 21.00

08.30 - 12.30
15.30 - 17.30
21.00 - 22.00

08.30 - 10.30
10.45 - 12.00
13.30 - 15.30
15.45 - 19.30
20.00 - 21.30

08.30 - 10.30
10.45 - 12.00
13.30 - 15.30

15.00 - 18.00

12.00 - 16.00
19.00 - 21.00

08.45 - 11.00
11.00 - 16.00
21.00 - 22.00

08.30 - 13.00
19.00 - 20.30
20.30 - 22.00

08.45 - 11.45
12.00 - 16.00
20.00 - 22.00

11.00 - 17.00

Versie 7-3-2008

8

Zwembad
de Treffer

08.30 - 11.15
12.45 - 15.00
16.00 - 21.30

06.00 - 07.00
08.30 - 12.30
13.00 - 15.15
15.30 - 22.30

08.30 - 10.00
10.30 - 12.15
13.00 - 20.30

08.15 - 12.15
13.00 - 15.15
15.30 - 22.30

09.00 - 9.50
10.30 - 12.00
13.00 - 15.00
15.30 - 21.30

07.00 - 13.30
16.00 - 17.30

08.30 - 13.00
18.30 - 20.00

De voorzieningen dienen te blijven voldoen aan de functionele eisen. Ook dienen zij afgestemd te zijn
op de vraag naar de voorzieningen (gemeente Eijsden).
Uit de huisvestingsrapportage sportverenigingen blijkt dat verenigingen enkele aanpassingen wensen
aan hun accommodatie en/of de aanwezige voorzieningen. Naar aanleiding van een vraag van HBS
Eijsden zijn er aanpassingen aan de baan gemaakt, zodat deze aansluit bij de criteria voor
internationale afstanden. SVME geeft aan dat onderhoud aan de accommodatie nodig is, ook vragen
zij een uitbreiding van de kleed- en veldaccommodatie. Dit signaal is opgepakt en de
sportaccommodatie zal op korte termijn gerenoveerd/uitgebreid worden. Een kunstgrasveld wordt
gevraagd door VV Eijsden.
De gemeente Eijsden heeft voor het beheren en exploiteren van de sportaccommodaties een
overeenkomst gesloten met Heton Sport Eijsden B.V. Deze exploitatie overeenkomst loopt van 2006 –
2010 (Gemeente Eijsden, 2006-raadsvoorstel). Voor het exploiteren van de accommodatie betaalt de
gemeente Heton een vast bedrag dat jaarlijks geïndexeerd wordt.

3.4 Sportaanbod
In de gemeente Eijsden zijn er 19 gesubsidieerde sportverenigingen aanwezig (Gemeente Eijsden,
2006-projectplan BOS. ) Deze verenigingen hebben in totaal 3.116 leden, waarvan 1.135 jeugdleden
(Gemeente Eijsden, begroting 2007). Er zijn 13 niet gesubsidieerde sportaanbieders.
In onderstaand overzicht is te vinden welke sporttakken vertegenwoordigd zijn.
Tabel: sportverenigingen
Sporttak

Atletiek
Badminton
Biljart
Bridge
Fitness
Gymnastiek
Handbal
Handboogschieten
Jeu de boules
Judo
Schaken
Tafeltennis
Tennis
Trimmen
Vecht- en
zelfverdedigingssport
Voetbal
Volleybal
Watersport
Zaalvoetbal
Zwemmen
Totaal
Bron: BOS-projectplan
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Aantal
gesubsidieerde
verenigingen
1
1

Niet gesubsidieerde
verenigingen

2
1
2

1
2
1
1
1
1
1
1
2

1
1
1
1
1

4
1
1
2
1
19

13

Totaal

1
2
2
2
1
2
1
1
1
2
2
1
3
1
1
4
1
1
2
1
32
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VV Eijsden, HBS Eijsden, SVME zijn gehuisvest aan de Pisartlaan, een locatie waar zij over het
algemeen tevreden over zijn (Huisvestingsrapportage).
Fusies
Zoals al is aangegeven in de tabel, zijn er in Eijsden meerdere voetbalverenigingen. VV Eijsden en
SVME geven aan dat een fusie op korte termijn niet noodzakelijk is. Beide verenigingen hebben nog
voldoende leden (Huisvestingsrapportage). Mocht een fusie noodzakelijk zijn, dan staan de
verenigingen hier wel voor open. Mogelijk dat ook VV Oranje Boys dan betrokken wordt bij het
fuseren.

3.5 Sportstimulering
Sportstimulering in de gemeente Eijsden vindt plaats via subsidiering van sportverenigingen (zie
hoofdstuk subsidies en tarieven). Ook basisscholen krijgen subsidie voor het kunnen aanbieden van
schoolzwemmen. Daarnaast neemt de BOS-impuls een belangrijke plaats in bij de sportstimulering.
Schoolzwemmen
De gemeente subsidieert een deel van het schoolzwemmen in Eijsden. Slechts de basisscholen in de
kern Eijsden krijgen subsidie voor het aanbieden van schoolzwemmen. Reden hiervoor is het
capaciteitstekort bij gymzaal Marathon. De gymzaal is doordeweeks onder schooltijd bijna continue
bezet (Gemeente Eijsden ). B.S. De Cramignon en B.S. Tangram zijn de voornaamste gebruikers dan.
Basisscholen in de overige kernen krijgen geen subsidie meer en zijn dan ook gestopt met
schoolzwemmen. Ook de subsidie voor de basisscholen in Eijsden zal afgeschaft worden bij de komst
van een multifunctionele accommodatie in Poelveld (Gemeente Eijsden, 2006- brief schoolzwemmen).
BOS-impuls
De gemeente Eijsden heeft deelgenomen aan de BOS-regeling van het ministerie van VWS. Binnen
deze regeling werken buurt, onderwijs en sport samen om achterstanden bij jongeren van 4 tot 19 jaar
te verkleinen en overlast te verminderen. In Eijsden is in 2007 gestart met het BOS-project dat loopt
tot en met 2010 (Gemeente Eijsden, 2006 -projectplan). Jongeren van 9 tot 19 jaar vormen de
doelgroep van dit project. Geprobeerd wordt om onder andere via sport, deze jongeren te betrekken
bij de gemeenschap, bij het jeugdbeleid en de jongeren bewust te maken van een gezonde leefstijl en
gezond gedrag. Jongeren worden bijvoorbeeld gestimuleerd vrijwilligerswerk te doen bij verenigingen.
Naast de BOS-impuls voor de jeugd is er Meer Bewegen voor Ouderen.
Meer Bewegen voor Ouderen
Er vinden sportieve ontmoetingsactiviteiten plaats voor ouderen die zoveel mogelijk met vrijwilligers
worden georganiseerd.

3.6 Sportnetwerk
Verenigingen geven aan dat het vinden van vrijwilligers in de toekomst mogelijk een knelpunt wordt
(huisvestingsrapportage). SVME laat weten dat het aantal vrijwilligers bij hun vereniging afneemt. De
gemeente wil de vrijwilligers ondersteuning bieden. Themabijeenkomsten en korte cursussen zullen
worden aangeboden om in te spelen op de specifiekere eisen die aan verenigingen worden gesteld.
Hoewel er meerdere professionele organisaties hulpverlening bieden aan ouderen, chronisch zieken
en gehandicapten, blijkt er daarnaast behoefte te bestaan aan ondersteuning vanuit buren, familie,
vrienden en vrijwilligers. Hiervoor is het WWZ project (Gemeente Eijsden, ) opgestart. Het project
heeft als doel mantelzorg en vrijwilligerswerk te ondersteunen en versterken. Hiervoor wordt
bijvoorbeeld gewerkt aan het tot stand komen van gezamenlijke deskundigheidsbevordering en een
sluitend netwerk.
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3.7 Subsidies en tarieven
Subsidies
In de gemeente Eijsden krijgen 19 sportverenigingen subsidie. Hiermee wil de gemeente niet alleen
een bloeiend verenigingsleven in stand houden, maar ook een bijdrage leveren aan het bevorderen
van de leefbaarheid en gezondheid (Gemeente Eijsden-begroting 2007). In 2008 heeft de gemeente
een bedrag van € 143.237 begroot voor het subsidiëren van sportverenigingen (vaste subsidies).
De wijze waarop de subsidies geregeld zijn, staat beschreven in de “Subsidieverordening Welzijn en
Sport gemeente Eijsden” – 2002. De hoogte van de subsidie wordt jaarlijks bijgesteld aan de hand van
het CPI, tenzij door de raad anders wordt beslist. In deze verordening wordt sport (met inbegrip van
sportieve recreatie) gezien als ‘sportactiviteiten, waarbij het competitie-element, dan wel het
ontspanningselement voorop staat en die plaatsvinden in georganiseerd verenigingsverband
(subsidieverordening welzijn en sport, p 40)’. Er worden zowel subsidies gegeven aan een aantal velden buitensporten als aan een aantal zaal en/of binnensporten. Ook op het gebied van denksporten zijn
er subsidies mogelijk. De sporten dienen wel gespeeld te worden volgende de regels die gelden
volgens de overkoepelende sportbonden.
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de subsidie per vereniging.

Tabel: sportverenigingen en subsidie
Sporttak
Sportvereniging
Voetbal
VVE
Voetbal
SVME
Voetbal
Oranje Boys
Voetbal
SCG
Handbal
Roda
Tennis
TVE
Tennis
TC Groeselt
Krachtsport
KSV
Zwemsport
Zwemclub
Judo
No-Hara
Volleybal
Grovoc
Tafeltennis
Espede
Zaalvoetbal
ZVV Modern
Zaalvoetbal
Sportver. Gronsv.
Handboogschieten
HBS
Atletiek
Maasrunners
Badminton
BC Gronsv.
Jeu de boules
Au Boulot
Schaaksport
Schaakvereniging
Totaal
Bron: Gemeente Eijsden (Begroting 2008)

Subsidiebedrag
34.397
16.908
11.272
20.665
3.287
19.961
8.923
3.874
11.741
352
3.287
234
117
352
3.522
705
2.818
352
470
143.237

Het subsidiebedrag is opgebouwd uit een vast bedrag (basis) per vereniging en een variabel bedrag,
afhankelijk van het aantal (jeugd)leden (Gemeente Eijsden, 2002). Naast deze stimuleringsbijdrage,
kan er ook subsidie voor jubilea worden aangevraagd. Daarnaast ontvangt bijv. de Maasmarathon een
vast subsidiebedrag. Ook voor de ondersteuning van Meer Bewegen voor Ouderen stelt de gemeente
subsidie beschikbaar (opgenomen in het productplan van Trajekt).
Tarievensystematiek
De gemeente Eijsden heeft voor 2008 de volgende tarieven vastgesteld:
Gymzaal: € 9,95
Sporthal: € 34,01
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In onderstaande tabel zijn de tarieven van enkele andere gemeenten weergegeven. Uitgegaan is van
het uurtarief dat verenigingen betalen als ze een jaarcontract hebben. Er valt op dat er duidelijke
verschillen bestaan in de hoogte van de tarieven. Dit hangt deels samen met de kenmerken van de
hal of zaal. Uiteindelijk is de verhouding tussen tarieven van sportaccommodaties en de hoeveelheid
subsidie van belang voor de vereniging.
Tabel: tarieven andere gemeenten
Gemeente
Gymzaal
1
€ 12,00
2
€ 11,90
3
€ 11,90
4
€ 8,25
5
€ 6,26
6
€ 6,15
7
€ 5,00

Versie 7-3-2008

Sporthal
€ 42,00
€ 33,55
€ 28,00
€ 25,30
€ 22,10
€ 18,83
€ 14,00
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