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Geacht college,
Met veel interesse hebben we als Sportraad Valkenswaard kennis genomen van het eindadvies
rondom de Business Case Sport, het collegebesluit over ditzelfde onderwerp alsmede het
voorstel aan de raadscommissie van donderdag 12 februari aanstaande.
Als Sportraad Valkenswaard zijn wij zeer content met het feit dat het college, na vele jaren
onzekerheid, eindelijk de knoop heeft doorgehakt en de gemeenteraad een voorstel wil
voorleggen om te komen tot enerzijds de realisering van een nieuwe sporthal, ter vervanging
van de Amundsenhal, en anderzijds de realisering van een toekomstbestendig zwembad.
Tevens spreken w ij graag onze tevredenheid uit voor het uitgebreide interactieve proces waarbij
de Sportraad Valkenswaard, naast een aantal direct betrokken verenigingen, via een werkgroep
de mogelijkheid heeft gekregen aan de w ieg te staan van het hierboven bedoelde
advies/collegevoorstel. Wij zijn van mening dat dit interactieve proces veel draagvlak bij de
Valkenswaardse sport heeft opgeleverd voor het uiteindelijke advies dat wij tezamen he bben
uitgebracht en een voorbeeld is voor de toekomstige samenwerking tussen de gemeente
Valkenswaard en de Sportraad Valkenswaard.
Toch willen w ij als Sportraad Valkenswaard wel nadrukkelijk een kanttekening maken op het
eindadvies van de werkgroep. Het tweeledig doel van de Business Case Sport was te komen tot
enerzijds
een
toekomstbestendig
zwembad
alsmede
te
komen
tot
voldoende
binnensportaccommodatie voor de verschillende binnensportverenigingen uit Valkenswaard. Dit
laatste met het zeer specifieke doel om uiteindelijk die veren igingen, die al jaren
noodgedwongen buiten Valkenswaard moeten sporten, weer de gelegenheid te bieden weer
binnen Valkenswaard te sporten.
Met het voorliggende advies/voorstel zijn wij in de eerste doelstelling geslaagd, maar moeten
we constateren dat de tweede doelstelling helaas niet is gehaald. In het proces is wel duidelijk
geworden dat de accommodatie van Were Di ook tijdens de weekeinde beschikbaar zou komen
waardoor de conclusie zou kunnen worden getrokken dat het qua aantal uren mogelijk is om de
totale binnensport weer naar Valkenswaard te halen, maar de geformuleerde voorwaarden

waaronder dit mogelijk is, maakt het een echt onaantrekkelijk, onuitvoerbaar en niet werkbaar
alternatief. Betekent dus dat vele verenigingen nog steeds buiten Valkenswaa rd moeten blijven
sporten. Voor dit onderdeel een teleurstellend resultaat.
Een ander teleurstellend resultaat is dat de werkgroep nadrukkelijk heeft gepleit voor een grote
sporthal teneinde de gebruiksmogelijkheden in de praktijk, met het negatieve beeld van de
Sporthal in Dommelen voor ogen, aanmerkelijk te vergroten. Om f inanciële redenen bleek dit
echter niet mogelijk. De door Synarchis berekende meerkosten afgezet tegen het totale
investeringsbedrag vragen maar een kleine meer-investering die echter wel zal leiden tot een
maximalisering van het dagelijks gebruiksresultaat.
Tot slot hebben wij een verzoek aan het college dat deels verder borduurt op onze hiervoor
gemaakte kanttekeningen. Het raadsvoorstel dat, als alles naar wens gaat verlopen , op 26
februari aanstaande zal worden genomen zal uiteindelijk als basis gaan dienen voor een
aanbestedingsprocedure. Mocht het zo zijn dat deze procedure, waarvan de kans zeer
aannemelijk is, in het huidige tijdsbeeld een positief resultaat zal opleveren afgezet tegen het
thans genoemde totale investeringsbedrag, verzoeken wij het college dit voordeel niet te laten
terugvloeien in de Algemene Middelen maar te gebruiken voor de volgende twee, naar onze
mening noodzakelijke, voorzieningen:
1. De realisatie van een grote sporthal met de af meting 24 X 48 meter;
2. Vergroting van de recreatieve gebruiksmogelijkheden van het zwembad de Wedert
middels betere faciliteiten voor onze jongste jeugd, ouderen en gehandicapten. Nu is het
nog zo dat vele recreatieve zwemmers naar Lommel gaan om te zwemme n. De
genoemde voorzieningen zullen er voor zorgen dat het potentieel van het zwembad de
Wedert enkel maar zal toenemen met een gunstige exploitatie tot gevolg.

Vertrouwende u hiermede van dienst te zijn geweest,
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