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Vooraf
De Sportraad Valkenswaard is bijzonder tevreden over de door de gemeente gevolgde
procedure ten aanzien van betrokkenheid en inspraak van de gebruikers van het Sportpark
Den Dries, zoals ook goed beschreven in Hoofdstuk 1.
Reeds in mei vorig jaar is tussen de gemeente en de Sportraad afgesproken om de rol van
de gebruikers niet via de Sportraad te laten verlopen maar dat hiervoor de gemeente
rechtstreeks met de gebruikers zou communiceren. Daar reeds enkele jaren het proces
rond de herinrichting van Sportpark Den Dries bezig was en twee werkgroepen betrokken
waren bij een visie ontwikkeling, is in overleg besloten dat de Sportraad een eindadvies aan
de wethouder zou verstrekken.
Derhalve heeft de Sportraad in juni jl. er bij de wethouder op aangedrongen om de huidige
gebruikers en mogelijk toekomstige gebruikers direct bij de plannen en voorstellen voor
herinrichting te betrekken.
Opmerkingen
De start voor de herinrichting van het Sportpark Den Dries drie jaar geleden, was gelegen
in gewenste veranderingen door:
• noodzaak voor opheffen sporthal Amundsenhal;
• noodzaak voor renovatie van de Rollerhal van Dennenberg c.q. de optie de
Rollerhal te vestigen op Sportpark Den Dries;
• de door Stayokay gewenste uitbreiding mogelijk te maken;
• de wens een multifunctionele hal op te richten.
Gaande het proces zijn er verschuivingen opgetreden.
Enerzijds veroorzaakt door een gewijzigde visie zie o.a. Stayokay en de ontstane
problemen rond teruglopende ledenaantallen van en inzet van vrijwilligers voor tennis.
Anderzijds door andere activiteiten hoger te prioriseren, denk daarbij aan gewenste
uitbreiding kunstgrasvelden voor HOD.
Daarnaast hebben met name de buitensportverenigingen van Den Dries steeds gepleit voor
een integrale visie waarin alle ruimtelijke wensen worden betrokken.
Een meer gewenste aanpak zou zijn geweest om te komen tot een integrale visie voor groot
Valkenswaard. Dit bleek gelet op de ontstane prioriteiten voor een aantal voorzieningen,
zoals de aanleg van een 4e kunstgras hockeyveld, binnen den Dries niet haalbaar.

Deze wijzigingen hebben de voorstellen die nu in de Visiedocument zijn vastgelegd zeker
beïnvloed. Hierdoor zijn de oorspronkelijke doelen zoals de realisering van de Rollerhal en
het realiseren van een multifunctionele accommodatie, mogelijk inclusief nieuwe zwembad,
ernstig in termijn opgeschoven. Daar er bovendien geen enkele garantie wordt gegeven c.q.
voorstel in concreto wordt gedaan, zou het kunnen betekenen dat die plannen op de lange
baan worden geschoven. Dan wel dat er na het concretiseren van de gemaakte plannen
zoals nu voorgesteld, onvoldoende (financiële) middelen voor de benodigde investeringen
voor de binnensporten beschikbaar zijn. Daarbij verdient het aanbeveling om onderscheid
te maken in korte-, middenlange- en lange termijn.
De Sportraad vindt deze wijzigingen een ernstige aantasting van de oorspronkelijk gedachte
noodzaak voor herinrichting, ziet dit als een verarming van het te voeren sportbeleid en de
daarvoor noodzakelijk te creëren randvoorwaarden.
De Sportraad heeft wethouder en ambtenaren reeds medio vorig jaar kenbaar gemaakt te
kunnen instemmen met de te volgen procedure. Met name door de huidige gebruikers en
ook mogelijk toekomstige gebruikers zoals de binnensporten en rolhockey, te betrekken in
het proces van analyse en zoeken van oplossingen.
Toch kan de Sportraad zich niet aan de indruk onttrekken dat met name de voorstellen en
oplossingen van en voor de groep van binnensporters als mogelijk toekomstige gebruikers,
niet gewogen of in ieder geval onvoldoende zichtbaar is gewogen. Oplossingen worden
daarin te vlug gezocht in voorstellen voor oplossingen elders (bv. heroverwegen Rollerhal
niet te verplaatsen en gebruik Were Di accommodatie voor binnensporten). Daarnaast
wordt voor echte oplossingen zoals de multifunctionele accommodatie, wel ruimte
aangewezen in de nieuwe schets maar wordt besluitvorming verschoven naar de toekomst.
Alleen maar benoemen van de mogelijkheid in ruimtelijke zin, getuigt niet van daadkracht
en schaadt de uitvoering van het sportbeleid doordat voor deze sporten geen noodzakelijk
geachte vernieuwingen, aanpassingen van hun accommodaties worden gerealiseerd.
De gebruikers hebben vorig jaar aangedrongen op een ´totaal visie Sportpark Den Dries`,
verwoord in diverse sessies en documenten richting ambtelijke organisatie, bestuurder en
gemeenteraad. Dit naar aanleiding van reeds eerder in een basisdocument vastgelegde
constatering dat goed verkend moest worden waar zowel de gemeente als de
Valkenswaardse sportwereld op de wat langere termijn naar toe willen.
Alhoewel in de analyse er voldoende aandacht aan wordt besteed, wordt toch erg snel terug
gegrepen op het vaststellen van besluiten c.q. voorstellen om korte termijn oplossingen te
kunnen maken zoals het realiseren van een extra kunstgrasveld voor HOD, de daardoor
noodzakelijke verschuivingen van golfholes en het realiseren van een kunstgrasveld voor
SV Valkenswaard. Op zich noodzakelijke ingrepen voor een goede sportontwikkeling. De
noodzakelijkheid om in ieder geval beleidsmatig ook voor zaken op lange termijn besluiten
te nemen, wordt naar de toekomst verschoven. Alleen ideeën opperen voor de toekomst en
geen concrete voorstellen c.q. besluiten vastleggen, verarmt dit visie document in sterke
mate.
Het nu voorliggende visiedocument straalt onvoldoende een algemene brede ruimtelijke
visie op de lange termijn uit. Teveel is gedacht aan zoeken van oplossingen binnen de
grenzen van sportpark Den Dries. De herinrichting van Den Dries vraagt om het zoeken van
een relatie met de totale ontwikkeling van het sportbeleid voor de gemeente Valkenswaard
en de daarvoor noodzakelijk geachte voorzieningen/accommodaties. Hierdoor ontbreekt
een brede Valkenswaardse visie op toekomstig ruimtelijk gebruik en wordt geen lange
termijnvisie verwoord. Hierdoor wordt het voorliggende document meer een
‘uitvoeringsnota’ dan een ‘visie document’.

Op diverse plaatsen in Hoofdstuk 7 “De ruimtelijke Visie” worden voor een bepaalde sport
na de oplossingen een aantal concessies beschreven.
Alhoewel, zoals al gememoreerd, de voorstellen op korte termijn getuigen van daadkracht
en dit goede oplossingen zijn om de voortgang in de sportontwikkelingen er in te houden,
zijn nogal veel concessies gedaan en zijn aangedragen oplossingen ‘open eindjes’.
Indien deze concessies niet kunnen worden gerealiseerd dan wel stuiten op onoverkomelijk
bezwaar van betrokken verenigingen of onuitvoerbaarheid vanwege andere redenen, komt
een kwalitatief goede uitvoering van de oplossingen ernstig in gevaar.
De voor een aantal sporten gevonden oplossingen getuigen van daadkracht en kunnen wij
gerelateerd aan algemeen sportbelang onderschrijven.
We zien dat in de voorstellen ten aanzien van het buitenbad duidelijk gewag gemaakt wordt
van de gevolgen voor het recreatieve zwemmen. Onvoldoende zijn in onze ogen op basis
van data en gegevens over recreatief gebruik van het buitenbad, hieromtrent afwegingen
gemaakt .
Sportraad Valkenswaard vraagt de wethouder op basis van deze gegevens de afzondering
van een deel van het terrein rondom het buitenbad ten behoeven van
2 golfholes beter met cijfers te onderbouwen.
Advies
Gezien bovenstaande, adviseert Sportraad Valkenswaard om door te gaan op de
ingeslagen weg, in ieder geval daadkracht te tonen door de voorgedragen oplossingen via
een raadsbesluit te bekrachtigen en zeker dit jaar nog aan te vangen met de uitvoering,
liefst nog voor het buitenseizoen 2009/2010.
Wil echter de kwaliteit van de lange termijn visie niet volledig uit het oog worden verloren,
adviseren wij de wethouder om bovenstaande inhoudelijke reacties te betrekken in het
voorstel dat volgens plan medio maart aan de gemeenteraad ter besluitvorming wordt
voorgelegd.
Daarin moet in ieder geval aandacht zijn voor:
• verwerking van de oorspronkelijk gedachte noodzaak voor herinrichting;
• besluitvorming aangaande de multifunctionele accommodatie;
• in een apart hoofdstuk aandacht te besteden aan een brede ruimtelijke visie voor de
Sport in Valkenswaard voor de lange termijn;
• de afzondering van een deel van het terrein rondom het buitenbad ten behoeve van
2 golfholes beter met cijfers te onderbouwen.
Sportraad Valkenswaard
6 februari 2009

