Sportvisie Haaksbergen 2008-2012

1

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave

2

Visie
1.1. Functies sport
1.2. Trends
1.3. Rol Gemeente

3
4
4
4

Uitgangspunten
2.1. Algemeen
2.2. Binnensport
2.3. Buitensport

5
5
5
5

Samenhang
3.1. Uitgangspunten welzijnsvisie

6
6

Toetsingscriteria
4.1. Algemeen
4.2. Binnensport
4.3. Buitensport

7
7
7
8

Aan de slag
5.1. Focus
5.2. Standpunt en inbreng gemeentebestuur

9
9

Bijlagen
1.
2.
3.

Knelpunten en wensen
Financiële paragraaf: beschikbare middelen voor 2008 en 2009
Overzicht van wensen en verzoeken
van sportverenigingen, de gemeente en derden.

11
15

2

VISIE
Een visie geeft aan hoe je tegen (sport-)zaken aankijkt. In dit geval: Hoe kijkt het
gemeentebestuur van Haaksbergen aan tegen de toegevoegde waarde die sport
heeft voor de Haaksbergse samenleving en de rol die zij daarin wil spelen.
Bij de bestuursopdracht van 5 juni 2007 is toegezegd een integrale sportnota te
maken. Na inventarisatie van alle wensen van gebruikers bleken er een flink aantal
majeure problemen te spelen, die op eenduidige manier moeten kunnen worden
beoordeeld. Discussie hierover in ons college en voortschrijdend inzicht in de materie
heeft ons er toe gebracht allereerst een korte sportvisie te laten verschijnen, die de
uitgangspunten en toetsingscriteria vaststelt.
Met de uitgangspunten en toetsingscriteria als meetlat kunnen vervolgens alle
accommodatievraagstukken en in eerste instantie de meest urgente wensen van
sportclubs en gemeente zelf, zoals reeds in eerste aanleg in discussie geweest in
ons college, op nut en noodzaak worden beoordeeld (zie bijlage 1: knelpunten en
wensen).
Om het voorzieningenpeil in sportkwaliteit te kunnen handhaven in Haaksbergen is
geld nodig. De hoogte van gemeentelijke middelen kan per jaar verschillen. Geld kan
vanuit de algemene middelen worden gestort in een investeringsfonds of jaarlijks
worden de ambities meegewogen in de Kadernota/ vaststelling gemeentebegroting.
In bijlage 2 vindt u een overzicht van de beschikbare middelen voor 2008.
In deze visie worden de uitgangspunten en toetsingscriteria uit bestaand beleid niet
apart herhaald. Dit beleid behoeft geen directe heroverweging (zoals investeringen/
onderhoud in clubgebouwen en kleedkamers, het subsidiebeleid), maar vraagt wel
om een update naar 2012. Deze visie bepaalt het kader waarbinnen de te
handhaven sportkwaliteit kan worden waargemaakt. Over de doorontwikkeling van
zwembad De Wilder volgt separaat advies. Daarom treft u hierover in deze visie nu
geen bijdrage aan. De uitgangspunten van deze visie komen overeen met die van de
welzijnsvisie.
Na vaststelling van de sportvisie zullen de naar onze smaak meest urgente zaken in
eerste instantie van separaat advies worden voorzien. In sommige gevallen zal dit tot
nader (haalbaarheids-) onderzoek leiden. Elke accommodatievraagstuk/ gevraagde
voorziening door sportclubs vergt een specifieke probleemformulering, die na vaststelling van de sportvisie direct wordt uitgewerkt. Deze visie gaat over de kernvraag:
‘Moet er worden gekomen tot herschikking van binnen- /buitensportaccommodaties
ter verhoging van de algehele kwaliteit van sportvoorzieningen, rekening houdend
met demografie, functionaliteit, bezettingsgraad en staat van onderhoud?’ In zijn
algemeen wordt deze vraag in de sportvisie bevestigend beantwoord.
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1.1. Functies sport
Grofweg kennen wij de volgende functies toe aan sport:
• Sport brengt mensen bij elkaar en slaat bruggen tussen mensen van
verschillende leeftijden en maatschappelijke achtergrond
• Sport bevordert een gezonde leefstijl (lokaal/regionaal gezondheidsbeleid,
overgewicht, fitheid, mobiliteit, afbouw intramurale zorg)
• Sport is een middel tot ontspanning/recreatie
1.2. Trends
Een aantal opvallende landelijk trends doet zich ook voor in Haaksbergen:
• individuele sportbeoefening en gebruik van commercieel sportaanbod stijgen
• aanbod van vrijwilligers bij sportverenigingen loopt terug
• buitensport ‘overwintert’ en/of verhuist naar binnen (vb. handbal)
• er wordt tot latere leeftijd gesport (‘oude knarrenteams’) met dito
capaciteitsbeslag
Plaatselijk is specifiek sprake van:
• een niet verder groeiende bevolking (ca 24.000 inwoners)
• ontgroening (leeftijd 0-12) en vergrijzing (55+) sterker dan in de regio/landelijk
Dit vraagt om keuzes voor een passende schaal van voorzieningen nu en straks.
1.3. Rol Gemeente
De gemeentelijke overheid zorgt voor de randvoorwaarden tot sportbeoefening. Dit
houdt in dat als een vereniging een investeringsverzoek doet een proportioneel eigen
inbreng moet worden geleverd en een dekkende exploitatie wordt aangetoond.
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UITGANGSPUNTEN
De grondslagen/ vertrekpunten waar het naar toe gaat met de sport in Haaksbergen
zijn verdeeld in algemeen geldende onderwerpen en die gelden voor binnen- en
buitensport:
2.1.
•

Algemeen
gelet op de functies en trends willen we in 2012 een sportkwaliteit, die is:
Beter, maar dan Anders en wel op Maat (BAM-principe). Dit bereiken we voor
een deel door herschikking van bestaande accommodaties, zoals bijvoorbeeld
het realiseren van nieuwe of functioneel gerevitaliseerde voorzieningen in ruil
voor technisch (ver-)oude(-rde) accommodaties, onder herbestemming van
vrijvallende gronden binnen de planologische kaders. Herschikking leidt waar
mogelijk tot concentratie en bundeling van sportaccommodaties en
voorzieningen.
Ter verduidelijking:
De gemeente wil het (gezamenlijk) gebruik van de bestaande
sportaccommodaties verbeteren. Sportaccommodaties moeten zo optimaal
mogelijk worden benut. Door bijvoorbeeld de aanleg van kunstgrasvelden kan
er intensiever, langer en door meerdere doelgroepen gebruik worden gemaakt
van de sportaccommodatie. De herschikking betreft in eerste instantie vooral
de binnensportaccommodaties. Dit kan herschikking zijn op basis van
inroostering, maar ook herschikking indien een of meerdere
binnensportaccommodaties worden afgestoten, gerenoveerd of vervangen
door nieuwbouw.

•
•
•

2.2.
•
•

accommodaties moeten voldoen aan de wettelijke eisen (brand, veiligheid,
milieu (lucht,licht,bodem), gezondheid (Arbo)
door stijging van de individuele sportbeoefening meer aandacht richten op
sport in de openbare ruimte
gemeente verleent geen financiële bijdrage aan de stichting en/of exploitatie
van accommodaties met een commercieel doel. Wel blijft het mogelijk voor
specifieke activiteiten een projectsubsidie aan te vragen.
Binnensport
minimale bezetting van sportaccommodaties is 70% (incl. onderwijsgebruik)
multifunctioneel gebruik binnensportaccommodaties

2.3. Buitensport
• inbreiding op bestaande locaties
• multifunctioneel gebruik
• vrijval van grassportvelden bij gebruik kunstgras
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SAMENHANG
Sportbeleid is een deel van het totale welzijnsbeleid. Recent is de welzijnsvisie in
concept vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak. De uitgangspunten van deze
sportvisie moeten aansluiten op die van het welzijnsbeleid, inclusief de
prestatievelden van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
3.1. Uitgangspunten welzijnsvisie
Samenhang betekent niet alles met alles verbinden om zo geen stap te zetten. Wel
moeten sportvisie en welzijnsvisie een logisch geheel vormen. De uitgangspunten als
genoemd in de vorige paragraaf ondersteunen die uit de welzijnsvisie, zijnde:
 Eigen verantwoordelijkheid van de burger
 Bestaand subsidieniveau/ fysieke voorzieningenniveau minimaal handhaven
 Hedendaagse invulling van de gemeentelijke regiefunctie
 Ondersteunen en versterken sociale samenhang in de kernen
 Voorzieningen/ organisaties zoveel mogelijk op niveau van de kernen behouden
 Samenwerking is essentieel
 Preventie (het vroegtijdig voorkomen van problemen) voor burgers van
Haaksbergen staat voorop
 Hanteren BAM principe (Beter, maar Anders en op Maat)
Ook willen we samenhang in wat we concreet doen met al onze maatschappelijke
partners. Om dit te bereiken hanteren we het BAM principe.
Dit is een algemeen principe dat weergeeft hoe de gemeente de komende jaren
aankijkt tegen de verdere ontwikkeling van sportaccommodaties, mede in relatie met
de demografische ontwikkelingen van Haaksbergen.
Door vergrijzing en ontgroening wordt het belangrijk het totale pakket van
voorzieningen goed tegen het licht te houden. Een andere bevolkingssamenstelling
heeft gevolgen voor het sportaanbod en de sportaccommodaties. Het sportaanbod
moet actueel blijven en de sportvoorzieningen daarbij passend op maat zijn voor
Haaksbergen.
Beter, maar Anders en op Maat wil concreet zeggen dat bijvoorbeeld in plaats van
een extra grassportveld een kunstgrasveld wordt gerealiseerd, waardoor meer en
multifunctioneel gebruik door diverse doelgroepen kan worden gerealiseerd.
We verwachten echter tevens dat in dit geval de vereniging ook een substantieel
eigen inbreng levert bij de aanleg van een kunstgrasveld en een dekkende exploitatie
overlegt.
Overigens, bij de welzijnsvisie zal de samenhang gestalte krijgen in de vorm van een
overkoepelende matrix met een overzicht van allerlei activiteiten op het gebied van
welzijn (en dus ondermeer ook de sport betreffend). Deze matrix is nog in
ontwikkeling en maakt dus geen deel uit van de sportvisie.
Door het formuleren van de uitgangspunten in deze sportvisie (en in de welzijnsvisie
als overkoepelende drager van welzijnsbeleid) kan vervolgens in de toekomst via de
programmabegroting worden gestuurd op doelen, activiteiten en maatschappelijke
prestaties in onderlinge samenhang.
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TOETSINGSCRITERIA
Onderstaande criteria vormen in principe het toetsingskader voor het beoordelen van
sportvoorzieningen. In zeer specifieke situaties zullen wellicht niet alle genoemde
maatstaven van toepassing zijn. Soms zal juist een extra criterium moeten worden
toegevoegd om in het algemeen belang tot een afgewogen oordeel te komen. De
toetsingscriteria zijn bedoeld voor nieuwe en vervangingsinvesteringen.
4.1. Algemeen
De volgende toetsingsmaatstaven gelden voor alle sportvoorzieningen:
• Beschikbare gelden gemeente
• Afstemming en eventueel co-financiering met regiogemeenten van
voorzieningen
• Huurtarieven niet meer dan trendmatig verhogen (betaalbaarheid contributie).
Dit laat onverlet dat een benchmark van het voorzieningenniveau in relatie tot
tarieven in de regio met een aantal vergelijkbare gemeenten zinvol is.
• Bezettingsgraad t.o.v. capaciteit (duurder maken piekbelasting in combinatie
met daluren-tarief). Dit ter voorkoming van de paradox van onderbezetting in
daluren t.o.v. capaciteitstekort in de ‘zaterdagochtendspits’. In eerste instantie
is dit een zaak van verenigingen, vrijwilligers en bonden. Voor de gemeente is
hier de maat dat een betere regeling piek-/ daluren budgettair-neutraal
verloopt
• Multifunctioneel/combinatie-gebruik, zo mogelijk weers-onafhankelijk.
Te denken valt aan combinatie gebruik door onderwijs, sport, wijkactiviteiten.
Multifunctioneel gebruik kan door diverse doelgroepen, maar ook gezamenlijk
gebruik door verschillende takken van sport inhouden. Te denken valt aan de
combinatie onderwijsgebruik-sport, combinatie kinderopvang/BSO-sport,
wijkactiviteiten en sport en/of door meerdere sportverenigingen tegelijk.
De maatschappelijke functie van een sportvereniging past ook binnen dit
kader ( aanbod gericht op meer dan sport alleen).
• Bijkomend economisch belang (toerisme, vakhandel, gelieerde sportzorg)
• Recreatief belang (sporten in de openbare ruimte, niet in verenigingsverband)
van sport zoals het verbinden van knooppunten voor
wandelaars/fietsers/ruiters en het anders inrichten van de openbare ruimte
(zoals trapveldjes in wijken).
• Voor de wijze van ondersteuning door de gemeente is de eigendom van de
voorziening juridisch maatgevend. Wanneer de gemeente eigenaar is, dan
betekent dit dat de ondersteuning wordt verstrekt in de vorm van een bijdrage.
Wanneer de gemeente geen eigenaar is, maar bijvoorbeeld de vereniging,
dan betekent dit ondersteuning in de vorm van subsidieverstrekking.

4.2. Binnensport
Binnensportaccommodaties (bestaand of nieuwbouw) worden getoetst op de criteria:
• Functionaliteit (technische eisen, te stellen aan recreatie en/of wedstrijdsport)
• Dekking exploitatielasten (door structurele financiering, inclusief de rijksnormvergoeding bewegingsonderwijs)
• Staat van onderhoud (op basis van meerjaren-onderhoudsplan)
• Optimale bezetting van zalen (geen claimrecht als hoofdgebruiker)
• Meest recente normering sportbonden, gewogen het standpunt van de VNG.
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•

Hergebruik/herbestemming eventueel vrijkomende accommodaties
(bijvoorbeeld t.b.v. woningbouw, multifunctionele voorzieningen)

4.3. Buitensport
Deze categorie zorgt voor het grootste ruimtebeslag. Daarom te toetsen aan:
• Hergebruik/herbestemming eventueel vrijkomende (gras-)velden (bijvoorbeeld
t.b.v. woningbouw, multifunctionele voorzieningen)
• Staat van onderhoud ondergrond (toplaag, inclusief drainage en onderlaag)
• Meest recente normering sportbonden, gewogen het standpunt van de V.N.G.
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AAN DE SLAG
Onze kijk op sport en de kaders om de sportkwaliteit voor de nabije toekomst te
borgen zijn in deze visie weergegeven. Nu aan de slag! Hierbij is het van wezenlijk
belang te bepalen met welke middelen wij in hoofdzaak denken de uitgangspunten
van de visie te realiseren. In jargon heet dit focussen. In normaal Nederlands gaat
het over waar wij vooral op willen inzetten. Tot slot geven we ons standpunt aan en
welke inbreng we vanuit onze rol hierbij hebben bij de instandhouding van
voorzieningen en de realisatie van wensen uit de sportwereld.

5.1. Focus
Gelet op de uitgangspunten en toetsingscriteria zet het gemeentebestuur in op:
• Het mede mogelijk maken van de aanleg van multifunctionele
sportvoorzieningen, waarbij meer mensen intensiever en gedurende een
langere periode in het jaar de mogelijkheid hebben om recreatie- en
wedstrijdsport te beoefenen. Expliciet gaat het dan over kunstgras en andere
toepassingen, waardoor de speelbelasting wordt verhoogd van 250/400 uur
naar 1100 uur per veld.
• Sportstimulering met de nadruk op jongeren (leeftijd 18-), ouderen (55+) en
speciale doelgroepen (mensen met beperking, allochtonen, werkzoekenden).
Inzetten op combinaties onderwijs-sport zoals huiswerkbegeleiding voor of na
het sporten door leerkrachten op sportaccommodaties, maar ook
maatschappelijke stages met de sportvereniging als leerbedrijf.
• Imagoversterking als sportSTER van Twente in nauwe samenhang met
sporten in de openbare ruimte, toerisme en recreatie (promotie)
• Het ondersteunen van vrijwilligers in de sport door bij de herziening van de
algemene en bijzondere subsidieverordening te bezien of middelen kunnen
worden bestemd, naast de middelen die reeds beschikbaar zijn voor
jeugdsportsubsidie ter grootte van € 20.000,00, voor het subsidieren van
specifieke cursussen zoals BHV, EHBO, AED, Verkeersregelaars e.d. Het
opleiden van technisch kader blijft een verantwoordelijkheid van de vereniging
zelf.
• Het gemeentebestuur kiest op grond van het algemeen (sport) belang in
Haaksbergen. De gemeente kiest in dat verband voor breedtesport boven
topsport. Dat betekent niet investeren in de realisatie van
topsportaccommodaties, maar wel er (mede) voor zorgen dat er goede
sportaccommodaties zijn. De kracht van Haaksbergen ligt vooral in de
organisatie van grote (top) sport evenementen en het bieden van
ondersteuning daarvan (op regionaal niveau).
• Het sportgala, als blijk van waardering voor (top) sportprestaties wordt
gecontinueerd.
• Wel zal worden bekeken bij de herziening van de Algemene en Bijzondere
subsidieverordening of middelen kunnen worden bestemd voor een bijdrage
van de gemeente aan het Olympisch steunpunt Twente voor begeleiding en
ondersteuning van jeugdige sporttalenten op basis van een bijdrage per
inwoner ( € 0,10 per inwoner).
5.2. Standpunt en inbreng gemeentebestuur
Het gemeentebestuur kiest voor beter, maar anders en op maat. Dit betekent dat op
basis van demografie, functionaliteit, bezettingsgraad en staat van onderhoud de
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huidige sportvoorzieningen tegen het licht moeten worden gehouden. Daar waar uit
feitelijk onderzoek blijkt dat daar noodzaak toe is, kan dit leiden tot herschikking van
accommodaties en gebruik, mede in relatie tot sport in de openbare ruimte.
Welke inbreng mag van het gemeentebestuur worden verwacht?
A. Het onderhoud en beheer van gemeentelijke sportvoorzieningen.
B. 1/3 regeling (gemeentelijke inbreng) bij 2/3 inbreng vereniging (eventueel met
50 % gemeentegarantie op leningdeel) bij dekkende exploitatie met een
maximum honorering van gemeentezijde tot 2 verzoeken per kalenderjaar
eventueel via een investeringsfonds
C. Het definiëren van opdrachten tot (haalbaarheids-)onderzoek en realisatie van
voorzieningen en wensen uit de sportwereld binnen de kaders van deze visie
D. Sportstimulering via o.a. BOS (Buurt Onderwijs Sport)-impuls, arrangementen
tussen onderwijs en sport als Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur, tussen
sport en voor- en vroegschoolse opvang (BSO) en sportbuurtwerk
E. Verenigingsondersteuning (kadertraining besturen en vrijwilligers, toeleiding
maatschappelijke stages door voortgezet onderwijs per 2011 verplicht met de
vereniging als leerbedrijf)

Tot slot:
Haaksbergen wil integraal sportbeleid. De welzijnsvisie wordt binnenkort vastgesteld.
Voor andere beleidsterreinen worden nu ook piketpalen geslagen (WMO, vrijwilligers,
gezondheid, bibliotheek, Iemenschoer, Kappen). Tijd om sport als middel maximaal
te benutten. Aan de slag, want: ‘Je moet schieten, anders kun je niet scoren!’
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Bijlage 1. Knelpunten en wensen.
Inleiding.
Als voorbereiding op de sportvisie zijn gesprekken gevoerd met ruim 30 sportverenigingen in
Haaksbergen. Daarbij zijn vele wensen, maar ook knelpunten op sportgebied
geïnventariseerd. Ook zijn in de loop van het afgelopen jaar verzoeken bij de gemeente
binnengekomen van sportverenigingen voor (financiële) ondersteuning bij de realisatie van
nieuwe of aanpassing van bestaande sportaccommodaties. Daarnaast spelen ook vanuit
gemeentelijk perspectief een aantal zaken op sportaccommodatie gebied.
Dit heeft geleid tot het opstellen van een overzicht van elf knelpunten en wensen op
sportvoorzieningengebied. Om deze te kunnen aanpakken is budget nodig.
Voor 2008 en later is budget voorhanden, maar er zullen wel prioriteiten gesteld moeten
worden. Ook dient rekening gehouden te worden met ontwikkelingen op andere
beleidsterreinen zoals onderwijshuisvesting, vastgoedbeleid, meerjarenonderhoudsplan
gebouwen enz.
Eerst dient echter de sportvisie 2008-2012 te worden vastgesteld. Daarmee wordt richting
gegeven aan het te voeren sportbeleid voor de komende jaren.
Na het vaststellen van de Sportvisie zullen ten aanzien van de knelpunten en wensen
separate adviezen worden opgesteld. Daarbij worden de uitgangspunten en criteria uit de
sportvisie als leidraad gebruikt bij de beoordeling hiervan. Vervolgens kunnen ook andere
wensen en verzoeken van verenigingen aan de orde worden gesteld.

Toelichting
(de hoofdindeling A, B, C correspondeert met de opsomming in paragraaf 5.2 van de
sportvisie)

A. Onderhoud en beheer van gemeentelijke sportvoorzieningen.
1. Sporthal de Bouwmeester : wettelijke eisen brandveiligheid.
Door strengere wetgeving worden andere en hogere eisen gesteld in het kader van
brandveiligheid. Hieraan dient voldaan te worden in verband met het voorkomen van
onveilige situaties en verantwoord gebruik. Ook is dit indirect van belang in het kader van
aansprakelijkheid, verzekeringstechnisch ed. De plannen zijn klaar, waarbij uitgegaan wordt
van uitvoering in 2009.
In de begroting van het Meerjarenonderhoudsplan gebouwen ( onderzoek Kraan) is geen
rekening gehouden met deze noodzakelijke wettelijke aanpassing.
De geraamde kosten bedragen: € 175.000,00. Hiervoor is dekking aanwezig.
2. Revitalisatie sporthal de Els.
Op basis van een onderzoek van NOC-NSF is enkele jaren geleden besloten om inplaats
van nieuwbouw de huidige wedstrijd sporthal de Els op bouwkundig, installatietechnisch en
sporttechnisch gebied te revitaliseren. De afgelopen jaren zijn al vele werkzaamheden op
deze drie gebieden uitgevoerd en voldoet de sporthal inmiddels aan wettelijke eisen op het
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gebied van brandveiligheid, legionellapreventie, arbo ( obstakelvrij) en milieu eisen op het
gebied van geluidsoverlast.
De laatste fase van het revitalisatieproces betreft de renovatie en verbetering van de gehele
laagbouw aan de voorzijde inclusief de entree (o.a. door aanbrengen van elektrische
schuifdeuren). Deze aanpassing is niet meegenomen in het Meerjaren Onderhoudsplan
Gebouwen. Wel is in het MOP rekening gehouden met het onderhoud en vervanging van
bovengenoemde zaken op de lange termijn (2030)
De totale kosten bedragen € 200.000,00. Hiervoor is dekking aanwezig.
3. Renovatie van grassportvelden
Bij een aantal sportvelden dienen de drainages te worden vervangen. Het gaat om
grassportvelden bij de v.v. Haaksbergen, s.v. Bon Boys en Hoeve Vooruit.
De kosten per veld bedraagt gemiddeld € 35.000 inclusief BTW. In totaal dient bij drie
grassportvelden de drainage te worden vervangen.
Totale kosten € 105.000. Hiervoor is dekking aanwezig.

B. 1/3 Regeling (gemeentelijke inbreng) bij 2/3 inbreng vereniging
4. Paardensportvereniging Sterruiters: bijdrage aanleg all weather springbak.
Bij de gemeente is het verzoek binnengekomen voor een financiële bijdrage ten behoeve
van een all-weather springbak. Hierdoor kan vrijwel het gehele jaar buiten worden gereden.
De grond van de springbak is eigendom van de gemeente. De Sterruiters betalen per jaar
een kleine gebruikersvergoeding voor het beschikbaar stellen van de grond. De gemeente
verricht geen onderhoud aan het complex. Dit gebeurt in eigen beheer door de sterruiters.
Geraamde kosten:
Mogelijke bijdrage: maximaal

€ 195.000,00
€ 65.000,00

5. Sportvereniging Bon Boys: verbouwing clubhuis.
Er is een verzoek van s.v. Bon Boys binnen gekomen voor een financiële bijdrage in de
renovatie en verbouwingskosten van het clubgebouw. De verbouwing is noodzakelijk om te
voldoen aan de arbowetgeving en doordat de toiletgroepen na 30 jaar dringend aan
vernieuwing toe waren.
Binnen het tot nu toe gevoerde sportbeleid wordt door de gemeente geen bijdrage geleverd
aan verbouw of renovatie van clubgebouwen die in eigendom zijn van de vereniging. Dit is
een aangelegenheid van de sportverenigingen zelf. Er is hiervoor ook geen regeling
voorhanden.
Wel heeft de gemeente Haaksbergen inmiddels ingestemd met het verlenen van een
gemeentegarantie voor 50% van een lening ten behoeve van de verbouwing.
6. Sportvereniging Bon Boys: wens kunstgrasveld en uitbreiding kleedkamers.
Bon Boys geeft al enkele jaren aan dat door de groei van het aantal
( jeugd) leden een tekort ontstaat van het aantal speel- en trainingsvelden en kleedkamers.
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Overdag wordt de sportvelden (vanaf het voorjaar) ook gebruikt door scholengemeenschap
het Assink en vinden er ieder jaar diverse toernooien plaats van de handbalvereniging
Stormvogels en het basisonderwijs. De kwaliteit van met name de trainingsvelden laat
daarom al vroeg in het sportseizoen te wensen over. Een kunstgrasveld kan hierin een
oplossing bieden.
Bon Boys geeft ook aan een tekort te hebben aan kleedkamers. Momenteel heeft men er 12.
Daarnaast maakt men al regelmatig gebruik van de kleedkamers van de aangrenzende
handbalvereniging Stormvogels.
Een ander probleem dat speelt is het tekort aan parkeerruimte. Daardoor onstaat nogal eens
overlast door parkeren op de openbare weg.
7. Voetbalvereniging Hoeve Vooruit : realisatie kunstgrasveld.
Voetbalvereniging Hoeve Vooruit heeft te kennen gegeven in aanmerking te willen komen
voor een kunstgrasveld. De vereniging huurt grassportvelden van de gemeente alsook grond
van een particulier. Hier heeft men zelf een extra veld aangelegd en dit wordt ook door de
vereniging onderhouden. Als een kunstgrasveld wordt aangelegd kan de huur van dit veld
worden opgezegd en levert dit een jaarlijkse besparing op die kan worden aangewend voor
de exploitatie van het kunstgrasveld.
8. Beach volleybalvelden.
De volleybalvereniging HAVOC verzoekt de gemeente twee beach volleybalvelden conform
de richtlijnen van de NEVOBO aan te leggen. De vereniging wil de velden huren van de
gemeente. Ook is men bereid een eigen bijdrage te leveren in de aanlegkosten.
De totale kosten worden geschat op € 50.000,00.

C. Het definiëren van opdrachten tot (haalbaarheids-)onderzoek en realisatie
van voorzieningen en wensen uit de sportwereld binnen de kaders van de
sportvisie
9. Uitbreiding Wissinkbrinkschool met nieuwe binnensportaccommodatie.
In 2010 wordt een nieuwe schoollocatie aan de Wissinkbrink gerealiseerd. Binnen die
plannen is aangegeven dat er ook een nieuwe gymzaal plus wordt gerealiseerd.
In het kader van onderwijshuisvesting is berekend dat in Haaksbergen kan worden volstaan
met 4 gymlokalen verspreid over de gemeente. In de kern van Haaksbergen zijn momenteel
drie gymlokalen en sporthal de Els in gebruik voor de lessen bewegingsonderwijs voor de
basisscholen. De scholen in de kerkdorpen maken gebruik van de daar aanwezige
sportzalen.
De gemeente Haaksbergen heeft twee sporthallen in beheer, te weten sporthal De Els (28 x
48 m) en evenementenhal de Bouwmeester (22 x 42 m). In de kernen Buurse en St.
Isidorushoeve maken de sportzalen de Trefkoel (Buurse, afmeting 22 x 24 m) en ’t Meuken
(St. Isidorushoeve 21 x 28 m) onderdeel uit van de dorpshuizen aldaar.

De gemeente herbergt in totaal een vijftal gymnastieklokalen ( waarvan drie in gebruik voor
het basisonderwijs) te weten:
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Gymzaal Bonifatiusschool (in beheer bij de Stichting Katholiek Onderwijs Twente
Achterhoek); overdag in gebruik voor basisonderwijs.
Gymzaal Pius X-school (in beheer bij de Stichting Katholiek Onderwijs Twente
Achterhoek); overdag in gebruik voor basisonderwijs.
Gymzaal De Delta (in beheer bij de gemeente); overdag in gebruik voor basisonderwijs.
Gymzaal voormalige Raahorstmavo (locatie Van Brakelstraat, in beheer bij
scholengemeenschap Het Assink); overdag in gebruik voor voortgezet onderwijs.
Gymzaal OBS Dorp (in beheer bij de gemeente); geen onderwijsfunctie meer.

Het standpunt van de zaalsportverenigingen is helder: zij hebben de wens geuit dat er een
derde sporthal in Haaksbergen moet worden gerealiseerd, zodat de behoefte aan vooral
meer trainingscapaciteit kan worden ingevuld en eventueel speciale wensen daarin kunnen
worden meegenomen die in de bestaande sporthallen en gymzalen niet zijn te realiseren.
10. Special Sport Court voor gehandicapten.
Er is € 100.000 beschikbaar voor de aanleg van een Special Sport Court voor
gehandicapten. Dit als co-financiering in verband met mogelijke subsidies. Uit een recente
presentatie van het sport court blijkt dat de kosten van realisatie van de meest eenvoudige
variant vele malen hoger is dan beschikbaar aan budget. Daarnaast zijn er teveel open
einden en vragen die beantwoord moeten worden over bijvoorbeeld exploitatie en beheer.
Binnenkort wordt gestart met een onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden op
toeristisch, recreatief, sportief en economisch gebied van het gehele gebied ScholtenhagenWatermolen. De wenselijkheid van speciale voorzieningen voor gehandicapten zoals het
special sport Court kan daarin meegenomen worden.
Beschikbaar bedrag in de begroting 2008: € 100.000,00.

Overige wensen
11. Beschikbaar stellen ruimte obs het Dorp voor HATAC en VASH en huurprijs.
Het college heeft ingestemd met het vooralsnog beschikbaar stellen van een oud leslokaal in
o.b.s het Dorp voor tafeltennisvereniging HATAC en de oude lerarenkamer voor VASH. Deze
worden respectievelijk gebruikt als ontmoetings- en vergaderruimte. Tafeltennisvereniging
HATAC maakt inmiddels al gebruik hiervan. Het verzoek van VASH is wel gehonoreerd,
maar nog niet uitgevoerd.
Het vastgoedbeleid is nog niet vastgesteld. OBS het Dorp blijft als gebouw wel gehandhaafd,
maar over de invulling hiervan is nog geen besluit genomen. Ook is nog geen besluit
genomen over het wel/niet sluiten van de gymzaal, mede omdat er nog geen alternatief
voorhanden is. Dit kan gevolgen hebben voor met name tafeltennisvereniging Hatac die
wekelijks de gymzaal huurt voor sportactiviteiten.
Beide verenigingen hebben aangegeven wel huur te willen betalen, mits dit redelijk blijft.
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