
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

De gemeentelijke 

binnensportaccommodaties 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadernota toekomst binnensportaccommodaties. 

Ontwikkelingsrichtingen voor de periode 2013-2020 



 



 

 

 

 

De gemeentelijke 

binnensportaccommodaties 
 

 

 

 

 

 

Kadernota toekomst binnensportaccommodaties. 

Ontwikkelingsrichtingen voor de periode 2013-2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status 

 

 

 

bespreking/ 

beslissing door 

 

datum 

 

besluit 

 

Ontwerp 

 

B&W 

 

29-01-2013 

 

 

Akkoord 

 

 

Ontwerp 

 

Commissie 

 

 

19-02-2013 

 

 

 

ontwerp 

 

 

Gemeenteraad 

 

13-03-2013 

 

 

 

vastgesteld 

 

 

 

 

 



 



Nota toekomst binnensportaccommodaties                                                                     Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave  
 

 

    

Hoofdstuk 1   Inleiding 

 

1.1    Aanleiding       1 

 

1.2    Doelstelling       1 

 

1.3    Afbakening binnensportaccommodaties   1 

 

1.4    Leeswijzer       2 

 

 

Hoofdstuk 2   Trends en ontwikkelingen 

 

2.1    Inleiding       3  

 

2.2    Maatschappelijke ontwikkelingen    3 

 

2.3    Demografische ontwikkelingen     3 

 

2.4    Economische en technologische ontwikkelingen  4 

 

 

Hoofdstuk 3   Sportbeleid 

 

3.1    Landelijk sportbeleid      5 

 

3.2    Provinciaal sportbeleid      5 

 

3.3    Gemeentelijk sportbeleid     6 

 

 

Hoofdstuk 4   Aanbod accommodaties 

 

4.1    Overzicht accommodaties     7 

 

4.2    Kwaliteit accommodaties     7 

 

4.2.1    Technische kwaliteit     7 

4.2.2    Functionele kwaliteit     9 

4.2.3    Beperkingen in de kwaliteit    9 

 

 

Hoofdstuk 5   Ontwikkeling vraag naar accommodaties 

 

5.1    Inleiding       11 

 

5.2    Gebruiksomvang      11 

5.2.1    Gebruiksomvang scholen    11 

5.2.2    Gebruiksomvang zaalsportverenigingen  12 

5.2.3    Gebruiksomvang topsportorganisaties   14 

5.2.4    Gebruiksomvang overige gebruikers   14 

 

 

5.3    Accommodatietype en locatie     15 

5.3.1    Accommodatietype en locatie scholen   15 

5.3.2    Accommodatietype en locatie zaalsportverenigingen 16 

5.3.3    Accommodatietype en locatie topsportorganisaties 16 

5.3.4    Accommodatietype en locatie overige gebruikers 17 

 



Nota toekomst binnensportaccommodaties                                                                     Inhoudsopgave 

5.4    Tijdstip        17 

5.4.1    Tijdstip scholen      17  

5.4.2    Tijdstip zaalsportverenigingen    17 

5.4.3    Tijdstip topsportorganisaties    18 

5.4.4    Tijdstip overige sportgroepen    18 

 

5.5    Gewenst accommodatiebestand 2020    18 

5.5.1    Gewenst accommodatiebestand Weert   18  

5.5.2    Gewenst accommodatiebestand Stramproy  19 

 

Hoofdstuk 6  Ontwikkelingsrichtingen 2013-2020 

 

6.1   Inleiding       20 

 

6.2   Basisbestand in 2020 en gewenste aanvulling   20 

 6.2.1.   Weert       20 

 6.2.2.   Stramproy      21 

   

 

6.3   Ontwikkelingsrichtingen      22 

6.3.1    Ontwikkelingsrichting 1: Gymzalen   22 

6.3.2   Ontwikkelingsrichting 2: Sporthallen   25 

 6.3.3   Ontwikkelingsrichting 3:Turnaccommodatie  27 

     

6.4   Planning       28 

 

 

 

Bijlagen 

 

Bijlage 1 Kaart met overzicht binnensportaccommodaties 

 

Bijlage 2 Specificatie normuren bewegingsonderwijs per school 

 

Bijlage 3 Toelichting tabellen 8 en 9 

 

Bijlage 4 Ontwikkeling aantal leden verenigingen 2004-2012 

 

 



Kadernota binnensportaccommodaties                                                                 Hoofdstuk 1: Inleiding                           

 1 

Hoofdstuk 1: Inleiding 
 
 
1.1 Aanleiding 
 
In 2004 is de nota “Ruimte voor onderwijs en sport” vastgesteld. In deze nota zijn de 
beleidskeuzes voor sport- en onderwijsaccommodaties voor de periode 2004 – 2010 vastgelegd. 
Deze nota is in 2007 geactualiseerd. Op basis van beide nota’s zijn in de periode 2004 -2012 
nieuwe scholen en sportaccommodaties gerealiseerd.  
 
Op het gebied van de binnensportaccommodaties is in de komende periode van 10 jaar een 
verdere vernieuwing vereist. Een aantal accommodaties zijn oud. Voor instandhouding op de 
langere termijn zijn grotere investeringen vereist. Eén op één vernieuwen is niet altijd een goede 
optie. De ontwikkeling van het gebruik en de behoeften van gebruikers vergen aanpassingen. 
Aanpassingen op het gebied van aantal, kwaliteit en ligging van accommodaties.  
 
In deze nota zijn de gewenste aanpassingen in het accommodatiebestand in de periode 2013-2020 
uitgewerkt. Dit is gebeurd op basis van een inventarisatie van het huidige gebruik van de 
binnensportaccommodaties en de verwachte ontwikkeling hierin voor de komende jaren.  
Vervolgens is in ontwikkelingsrichtingen aangegeven welke mogelijkheden er zijn om de gewenste 
aanpassingen in het accommodatiebestand in te vullen. Deze ontwikkelingsrichtingen vormen het 
kader voor het uitwerken van definitieve voorstellen.  
 
Er is bewust gekozen voor de uitwerking van ontwikkelingsrichtingen in plaats van een volledig 
uitgewerkt uitvoeringsplan. Dit is gedaan om diverse redenen:  
- Definitieve keuzes zijn mede afhankelijk van andere ontwikkelingen. Wordt het speciaal 

onderwijs in Weert volledig geclusterd en waar? Verdwijnt de Koninklijke Militaire School 
definitief uit Weert? Ook beraadt de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs zich nog over de 
toekomstige huisvesting van het voorgezet onderwijs in Weert (locaties Philips van Horne en 
Het Kwadrant).  

- Ook kunnen er belemmeringen zijn, bijvoorbeeld onvoldoende ruimte om een accommodatie op 
een bepaalde locatie te kunnen inpassen.  

- Het is van belang de gebruikers te consulteren bij de definitieve uitwerking. De bevindingen in 
de nota kunnen dan worden getoetst bij de gebruikersgroepen. Is de geschetste 
vraagontwikkeling naar hun mening correct? Hoe staat het met eigen initiatieven? Een 
belangrijke vraag hierbij is bijvoorbeeld: willen en kunnen de topsportorganisaties een eigen 
topsporthal realiseren? 

- Tot slot speelt bij het maken van definitieve keuzes ook het financiële aspect een belangrijke 
rol. Hoe verhouden de gewenste wijzigingen zich tot de kosten?   

 
1.2 Doelstelling 
 
- Het in kaart brengen van de verwachte ontwikkeling van de gebruiksvraag van (gemeentelijke) 

binnensportaccommodaties in de periode 2013- 2020;  
- Het vastleggen van kaders voor de ontwikkelingsrichtingen voor de omvang, kwaliteit en 

spreiding van de (gemeentelijke) binnensportaccommodaties in de periode 2013-2020.  
   
Binnen deze kaders kunnen de ontwikkelingsrichtingen op basis van nader onderzoek en overleg 
met gebruikers worden getoetst en vertaald in concrete voorstellen.  
 
 
1.3 Afbakening binnensportaccommodaties 
 
Deze nota heeft betrekking op de (gemeentelijke) binnensportaccommodaties die nodig zijn voor 
de huisvesting van de binnensportactiviteiten van het basis- en voortgezet onderwijs, de 
sportverenigingen, de topsportorganisaties en overige niet-commerciële sportbeoefening in 
georganiseerd verband.  
 
 
 
1.4 Leeswijzer 
 
Het vervolg van deze nota is als volgt opgebouwd: 
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Hoofdstuk 2 Trends en ontwikkelingen 
 
In dit hoofdstuk is beschreven welke algemene trends en ontwikkelingen van 
invloed zijn op de sportbeoefening. Het gaat dan om algemene 
maatschappelijke, economische en technologische trends. Ook is de verwachte 
demografische ontwikkeling in de gemeente Weert opgenomen in dit hoofdstuk.  
  

Hoofdstuk 3 Sportbeleid 
 
In dit hoofdstuk is beschreven welk actueel sportbeleid wordt gevoerd op 
landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau.  
 

Hoofdstuk 4 
 

Aanbod accommodaties 
 
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van alle binnensportaccommodaties in de 
gemeente Weert. Ook de kwaliteit van deze accommodaties in technische en 
functionele zin is uitgewerkt. 
 

Hoofdstuk 5 Ontwikkeling vraag naar accommodaties 
 
In dit hoofdstuk is in beeld gebracht hoe de vraag naar accommodaties zich de 
afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Daarnaast is de verwachte ontwikkeling voor 
de periode tot 2020 uitgewerkt. Dit is gebeurd per gebruikersgroep (scholen, 
verenigingen, topsportorganisaties en sportgroepen), waarbij de vraag is 
opgesplitst in de aspecten omvang, accommodatietype, locatie en tijdstip).  
Op basis van deze verwachte ontwikkeling is het gewenste 
accommodatiebestand in 2020 uitgewerkt.  
 

Hoofdstuk 6 Kaders: Ontwikkelingsrichtingen 2013-2020 
 
In dit laatste hoofdstuk zijn de kaders uitgewerkt voor de veranderingen in het 
accommodatiebestand. Dit is gebeurd door de uitwerking van 
ontwikkelingsrichtingen. Deze richtingen dienen op basis van nader onderzoek 
en na consultatie van gebruikers te worden vertaald in definitieve voorstellen.  
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Hoofdstuk 2: Trends en ontwikkelingen   
 
 
2.1 Inleiding   
 
De volgende ontwikkelingen zijn van invloed op de omvang en de aard van de sportbeoefening van 
de Nederlanders: 
 
- Maatschappelijke ontwikkelingen 
- Demografische ontwikkelingen 
- Economische en technologische ontwikkelingen 
 
In dit hoofdstuk is dit nader uitgewerkt. 
 
2.2 Maatschappelijke ontwikkelingen 
 
- Er wordt meer en meer gezocht naar samenwerking van onderwijs, sport, wijk en buurt. Door 

activiteiten dicht naar de mensen te brengen ontstaat er meer sociale interactie en binding is de 
achterliggende gedachte. Deze ontwikkeling wordt gesteund door de toenemende realisatie van 
multifunctioneel bruikbare accommodaties. Bijkomende voordelen hiervan zijn besparing van 
kosten en ruimte. Kwaliteit is een belangrijke sleutel. Alleen een aantrekkelijk aanbod schept 
vraag.  

 
- Het gemiddelde opleidingsniveau van de Nederlander stijgt. Mensen met een hogere opleiding 

zijn zich meer bewust van het belang van sporten voor de gezondheid. Ook in het onderwijs en 
in de media is er een toenemende aandacht van het belang van sport voor de gezondheid. 
Samen zal dit leiden tot een toename van sportbeoefening uit gezondheidsoverwegingen. 
Deelname aan fitness zal stijgen. 

 
- Nederlanders hebben in de afgelopen 30 jaar tijd gemiddeld drie uur vrije tijd per week 

ingeleverd. Met name de beroepsbevolking heeft minder vrije tijd gekregen. Ondanks deze 
beperking van vrije tijd is het gemiddelde aantal uren per week besteed aan sport sinds de 
jaren zeventig sterk gestegen: van 0,7 uur in 1975 naar 1,6 uur in 2005.  

 
- De huidige (sport)consument hecht veel waarde aan het maken van eigen keuzes en wordt ook 

steeds kritischer over de kwaliteit van het aanbod. De deelname aan individueel te beoefenen 
sporten zal verder toenemen.  

 
- Binnen het vrijwilligerswerk is een toenemende behoefte aan de uitvoering van kortstondig, 

meer projectmatig uitvoeren van vrijwilligerstaken. Mensen willen zich minder gebonden voelen.  
 
- Veel jeugdigen haken op hun 13e of 14e levensjaar af als sportdeelnemer. Zij geven in hun 

vrijetijdsbesteding de voorkeur aan andere activiteiten. Meedoen in de huidige maatschappij 
noodzaakt jongeren steeds meer om geld te verdienen. Vooral bijbaantjes zijn een bedreiging 
voor sportdeelname.  

 
2.3 Demografische ontwikkelingen 
 
Landelijk 
 
- De demografische ontwikkelingen zijn te kenschetsen als vergrijzing, ontgroening en 

verkleuring. Dit is van betekenis voor de sport. De sportdeelname van de groeiende groep 
ouderen en niet-westerse allochtonen ligt vooralsnog lager ligt dan onder de krimpende groep 
jongeren.  

 
- Ook het aantal oudere sporters neemt toe. De senioren van nu zijn in toenemende mate sport- 

en gezondheidsbewust. Sporten die tot op hoge leeftijd kunnen worden beoefend zullen 
populairder worden (wandelen, fietsen, jeu de boules).  

 
- (Verenigings-)sporten die vooral door de jeugd worden beoefend zullen nauwelijks meer groei 

doormaken.  
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Gemeente Weert 
 
Het bureau “ETIL” maakt periodiek de bevolkingsprognoses voor de gemeente Weert. De meest 
recente prognose is uitgewerkt in de nota “demografische ontwikkelingen, actualisatie 2011”.    
 

Inwonersaantal 2010 2015 2020 2025 

0-14 7.816 7.117 6.654 6.582 

15-64 31.774 31.035 30.001 28.569 

65+ 8.866 10.389 11.592 12.636 

Totaal 48.456 48.541 48.247 47.787 

Verandering t.o.v. 2010   85 -209 -669 

 

Tabel 1: prognoses inwonersaantal Weert 2010-2025  

 
Ontgroening 2008 2010 2015 2020 2025 

0-4 2.375 2.277 2.168 2.155 2.193 

5-9 2.765 2.612 2.291 2.180 2.175 

10-14 2.949 2.927 2.658 2.319 2.214 

Totaal 8.089 7.816 7.117 6.654 6.582 

Verandering t.o.v. 2008   -273 -972 -1.435 -1.507 

 

Tabel 2: prognoses ontgroening Weert 2008-2025 

 
Vergrijzing 2008 2010 2015 2020 2025 

65-74 4.839 5.110 5.887 6.240 6.286 

75-84 2.689 2.928 3.464 3.988 4.680 

85+ 702 828 1.038 1.364 1.670 

Totaal 8.230 8.866 10.389 11.592 12.636 

Verandering t.o.v. 2008   636 2.159 3.362 4.406 

 

Tabel 3: prognoses vergrijzing Weert 2008-2025 

 
Deze prognose laat voor Weert in de periode van 2010 – 2025 een beperkte bevolkingskrimp zien 
van 1,3%. De bevolkingsopbouw verandert echter drastisch. Het aantal kinderen van 0-14 jaar 
daalt met 15,7%, het aantal mensen van 15-64 jaar daalt met 10%  en de mensen van 65 jaar en 
ouder neemt toe met 42,5%.  
Deze veranderende bevolkingsopbouw heeft gevolgen voor de vraag naar sportactiviteiten. De 
vraag naar activiteiten voor jongeren neemt af en de vraag naar activiteiten voor ouderen neemt 
toe. Sportverenigingen zullen deze demografische ontwikkeling nadrukkelijk moeten betrekken in 
hun beleid.  
 
2.4 Economische en technologische ontwikkelingen 
 
- De toegenomen welvaart heeft ook in het laatste decennium voor een verdere uitbreiding van 

de sport- en spelmogelijkheden gezorgd. Momenteel leidt de economische recessie tot een 
daling van de koopkracht voor een groot deel van de bevolking. Als dit lang aanhoudt, kan dit 
een nadelig effect hebben op de “consumptie” van sportbeoefening.  

 
- Er is steeds meer sprake van een terugtredende overheid. Ook op het terrein van de niet 

commerciële voorzieningen verschuift de verantwoordelijkheid geleidelijk van de overheid naar 
de burgers en de ondernemers.  In combinatie met bezuinigingen van gemeenten leidt dit tot 
hogere lasten voor de burgers, ook op het gebied van sport. De beoefening van de 
georganiseerde niet-commerciële sport wordt hierdoor duurder.  

 
Voor dit hoofdstuk zijn de volgende bronnen gebruikt: 
- Rapportage Sport 2010, sport: een leven lang. Annet Tiessen-Raaphorst, Desirée Verbeek, Jos de Haan en 

Koen Breedveld. Sociaal Cultureel Planbureau, december 2010. 
- Rapport: investeren in mensen. Sport en bewegen haalt het beste uit Limburg 2011. 

- Nota: “Demografische ontwikkelingen, actualisatie 2011”. (Gemeente Weert). 
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Hoofdstuk 3: Sportbeleid 
 
 
3.1 Landelijk sportbeleid 
 
Het landelijke sportbeleid wordt ontwikkeld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport. Het beleid is altijd gericht op het stimuleren en bevorderen van sportdeelname in Nederland. 
Dit wordt vertaald in specifieke subsidieprogramma's, waarbij steeds een duidelijk accent wordt 
gelegd. Deze programma's hebben een gemiddelde looptijd van 4 jaar. Gemeenten kunnen 
subsidie aanvragen door het indienen van concrete projectplannen. Deze plannen worden  
uitgewerkt en uitgevoerd in samenwerking met lokale sportaanbieders (o.a. sportverenigingen).  

 
De laatste programma's zijn de “Impulsregeling brede scholen, sport en cultuur” (2008-2012) en 
“Sport en Bewegen in de buurt” (2013 – 2016).  Via het eerste programma zijn 
“combinatiefunctionarissen” gerealiseerd. Een “combinatiefunctionaris” is een professionele 
medewerker die samenwerking bevordert tussen scholen en andere organisaties die actief zijn 
binnen de sport.  Deze functionarissen werken voor verschillende organisaties. Een voorbeeld van 
een combinatiefunctionaris is een vakleerkracht lichamelijke opvoeding in het basisonderwijs die, 
bij voorkeur in samenwerking met verenigingen, ook lessen “Sport na School” geeft. Via het 
huidige programma “Sport en bewegen in de buurt” worden de gerealiseerde functies ook de 
komende 4 jaar ondersteund. In Weert is  momenteel 7,3 fte aan combinatiefuncties ingevuld.  
Het programma “Sport en Bewegen in de buurt” kent ook een nieuwe subsidieregeling, de 
“Sportimpuls 2013”. Voor deze regeling kunnen alleen sportaanbieders subsidie aanvragen. 
Samenwerking met de gemeenten is hierbij wel geborgd. Steun van het plan door de gemeente is 
één van de criteria om bij de beoordeling van de aanvragen. Gemeenten houden zo de 
mogelijkheid om mede sturing te geven aan de invulling. Doelstelling van de “Sportimpuls 2013” is 
het verhogen van de sportparticipatie door de ontwikkeling van activiteiten die aansluiten bij de 
lokale behoeften.  
 
3.2 Provinciaal sportbeleid 
 
De Provincie Limburg legt momenteel de laatste hand aan het “Beleidskader Sport Provincie 
Limburg 2013-2016”. De basis voor dit beleidskader vormt de provinciale strategische sportvisie 
“Limburgse Olympische Ambitie”  (LOA) uit 2011. Doel van de “LOA” is erop gericht om met 
sporten en bewegen, als doel én als middel, in de volle breedte een optimaal vestigingsklimaat te   
creëren en daarmee heel Limburg op Olympisch niveau brengen.  Om de “LOA” te kunnen 
waarmaken is een netwerkorganisatie gerealiseerd waarin overheid, bedrijfsleven, zorg, onderwijs 
en sport de krachten hebben gebundeld. Vijf partners die als vijf Olympische ringen met elkaar zijn 
verbonden en samenwerken. De Provincie richt zich vanuit de LOA op drie onderdelen: 
- Breedtesport/Sportstimulering 
- Talentontwikkeling/Topsport 
- (Top)sport evenementen  
 
De Provincie richt zich niet op alle takken van sport. Er zijn speerpuntsporten benoemd. 
Wielrennen staat op nummer 1. Daarnaast zijn triatlon, paardensport, handbal, atletiek, 
tafeltennis, turnen, volleybal en zwemmen belangrijke speerpuntsporten.  
 
Binnen de hoofddoelstelling van LOA zijn er vier subdoelstellingen: 
 
Breedtesport en topsport  
Versterken van een sportinfrastructuur waardoor een levenlang sporten en bewegen voor iedereen 
mogelijk is, zowel participatief als prestatief. 
 
Sport en Ruimte 
Realiseren van een toekomstbestendig en kwalitatief passend, toegankelijk en laagdrempelig 
voorzieningenniveau en/of sportaccommodaties die bijdragen aan leefbare, veilige en 
toekomstbestendige buurten en wijken. Ook de realisatie van topsporttrainingscentra passen bij 
deze doelstelling.  
 
Sport en Economie 
Ondersteunen van (top)sportevenementen en initiatieven op het gebied van kennis en innovatie 
die  functioneel zijn binnen sport infrastructuur, een economische en maatschappelijke impuls 
geven en het imago van Limburg versterken. 
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Sport en Welzijn/Zorg 
Verbeteren van de gezondheid van de Limburgers door het verhogen van de maatschappelijke 
participatie en de betrokkenheid bij de sportverenigingen en scholen. 
 
Aan elke doelstelling is een uitvoeringsprogramma van projecten gekoppeld.  
 
3.3 Gemeentelijk sportbeleid 
 
Het gemeentelijke sportbeleid is gebaseerd op een brede doelstelling die in 1993 is geformuleerd: 
 
“De gemeente zal met de middelen die haar ten dienste staan de sportbeoefening bevorderen 

zodanig dat ongeacht zijn achtergrond op een verantwoorde wijze kan deelnemen, omdat: 

- Sport een belangrijke bijdrage kan leveren aan de geestelijke en lichamelijke gezondheid., de 

ontplooiing en vorming, een gezonde levenshouding, de integratie van culturele opvattingen en 

de sociale contacten, de werkgelegenheid en een zinvolle vrijetijdsbesteding, kortom aan een 

zich wel bevindende mens in een leefbare samenleving. 

- Sport en het daarbij behorende voorzieningenniveau een belangrijke bijdrage levert aan de 

ontwikkeling van een stad”.  

 
Het sportbeleid bestaat uit beleid op de volgende onderdelen:  
 
- Sportstimuleringsbeleid 
- Accommodatiebeleid 
- Tarievenbeleid 
- Subsidiebeleid 
- Topsportbeleid  
 
De sportaccommodaties vormen een belangrijke spil binnen het sportbeleid. De beschikbaarheid 
van geschikte accommodaties vormt immers een belangrijke randvoorwaarde voor de bevordering 
van sportbeoefening. 
 
In het coalitieprogramma voor de periode 2010-2014 is de doelstelling opgenomen om te komen 
tot een clustering van accommodaties. Beperking van overcapaciteit en multifunctioneel gebruik 
van voorzieningen zijn sleutelwoorden om de sport(accommodaties) voor de verenigingen 
betaalbaar te houden. Via het nieuwe subsidiebeleid dat in 2013 in werking treedt zijn de eisen 
voor oprichting, renovatie en uitbreiding van accommodaties hierop afgestemd. Verder wordt via 
de voorzieningenplannen aan deze doelstelling gewerkt. 
 
De tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties zijn per 1-1-2013 
verhoogd (bezuinigingsmaatregel). De verhoging van de tarieven is aanzienlijk. Bij de uitwerking 
is echter nadrukkelijk rekening gehouden met de draagkracht van de gebruikersgroepen. Ondanks 
de verhoging heeft de gemeente Weert nog steeds lage tarieven. 
   
In 2012 heeft de gemeente Weert de titel “Sportgemeente van het jaar” in de wacht gesleept. In 
het verlengde van deze titel wordt in 2013 gestart met een traject gericht op de ontwikkeling van 
een modern en samenhangend sportbeleid. De ambitie is om samen met belangrijke partners te 
komen tot één lokale visie: “Sportbeleid 2.0.”
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Hoofdstuk 4: Aanbod accommodaties  
 
 
4.1 Overzicht accommodaties 

 
De binnensportaccommodaties in de gemeente Weert liggen in de kernen Weert, Stramproy, 
Altweerterheide en Swartbroek. In de kernen Laar en Tungelroy zijn geen accommodaties.  
In totaal gaat het om 21 accommodaties, waarvan er 12 in eigendom zijn van de gemeente Weert. 
De andere 9 accommodaties zijn eigendom in eigendom van drie schoolbesturen en van de 
Stichting Accommodatie Swartbroek. Het totaal van 21 accommodaties is opgebouwd uit 6 
sporthallen, 3 sportzalen en 12 gymzalen. In onderstaande tabel een overzicht van de 
accommodaties ingedeeld naar locatie, eigenaar en accommodatietype.  
  
 

Locatie Eigenaar Sporthallen Sportzalen Gymzalen 

          

Altweerterheide Gemeente Weert Op den Das     

          

Stramproy Gemeente Weert De Grenslibel De Grenslibel   

          

Swartbroek Stichting Accommodatie     Swartbroek 

  Swartbroek       

Weert Gemeente Weert Aan de Bron Moesel Aan de Bron  

    Boshoven   Boshoven 

    St. Theunis   Beatrixlaan  

        Molenveld  

        St. Louis 

  Stichting LVO   Philips v. Horne Het Kwadrant 1 

        Het Kwadrant 2 

        Philips v. Horne 1 

        Philips v. Horne 2 

        Het College 

  Stichting Meerderweert     Het Palet* 

  Ministerie van Defensie KMS     
 

Tabel 4: Overzicht accommodaties  

 

* Betreft een “zaal voor motorische remedial teaching”. Deze zaal is kleiner dan een gymzaal, maar wordt  
structureel gebruikt door basisschool Het Palet voor de invulling van het bewegingsonderwijs.  
 
Een situering van alle accommodaties is weergegeven in bijlage 1. 
 
4.2 De kwaliteit accommodaties 
 
De kwaliteit van de accommodaties is tweeledig 
- De technische kwaliteit. Dit is de bouwkundige staat van de accommodatie en de staat van 

onderhoud. 
- de functionele kwaliteit. Dit zijn de gebruiksmogelijkheden van de accommodatie.  
 
4.2.1 Technische kwaliteit  
 
Onderhoud 

De staat van onderhoud van de accommodaties varieert van voldoende tot zeer goed. Gedurende 
de gebruiksperiode wordt de kwaliteit van de accommodaties op peil gehouden door regulier groot 
onderhoud. Dit onderhoud is vastgelegd in onderhoudsplannen: het “onderhoudsplan 
gemeentegebouwen” voor de buitenzijde van het gebouw en het “meerjaren onderhouds- en 
vervangingsplan sportaccommodaties” voor de binnenzijde van het gebouw. Indien bekend is dat 
een accommodatie op korte termijn wordt gesloten, wordt de noodzaak van de uitvoering van de 
geplande werkzaamheden nadrukkelijker afgewogen. Sommige werkzaamheden, bijvoorbeeld 
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buitenschilderwerk, worden dan niet meer uitgevoerd. Uiteraard wordt er altijd voor gezorgd dat de 
accommodatie blijft voldoen aan de geldende (veiligheids)eisen.  
 
Afschrijvingstermijnen 

De gemeente Weert hanteert lange afschrijvingstermijnen voor de (sport)accommodaties. In 2012 
is ervoor gekozen deze afschrijvingstermijnen verder te verlengen. Op dit moment gelden voor de 
binnensportaccommodaties afschrijvingstermijnen van 44 jaar of 64 jaar. De lange 
afschrijvingstermijn van 64 jaar wordt gehanteerd bij enkele gymzalen.  
 
De afschrijvingstermijnen sluiten niet altijd goed aan bij de werkelijke gebruiksduur. Als gevolg van 
veranderende omstandigheden worden accommodaties soms gesloten voordat de investeringen 
volledig zijn afgeschreven. Een reden hiervoor kan zijn dat de locatie van de accommodatie niet 
meer aansluit bij de gebruiksvraag. Een goed voorbeeld hiervan is de vermindering van het aantal 
locaties voor basisonderwijs in de loop der jaren. Als gevolg hiervan zijn een aantal gymzalen, 
gekoppeld aan vervallen schoollocaties, gesloten voordat de afschrijvingstermijn was bereikt.  
 
Als een accommodatie langer dan 40 jaar in gebruik is, en voortzetting van het gebruik gewenst 
voor een langere periode gewenst is, dan is in de regel een renovatie vereist. De omvang van de 
renovatie hangt af van de kwaliteit van de oorspronkelijke bouw en de mate waarin tussentijds 
onderhoud is gepleegd. Als een zeer uitgebreide renovatie is vereist, is het vaak aantrekkelijker te 
kiezen voor nieuwbouw. De kosten van nieuwbouw zijn dan vaak maar beperkt hoger. Bij 
nieuwbouw kunnen makkelijker gewenste technische en functionele aanpassingen worden 
gerealiseerd. 
 
Voor de niet-gemeentelijke accommodaties zijn de eigenaren verantwoordelijk voor het groot 
onderhoud. Voor de accommodaties van het voortgezet onderwijs geldt dat het Ministerie van 
Onderwijs aan de scholen jaarlijks gelden beschikbaar stelt voor het de instandhouding van de 
accommodaties (waaronder groot onderhoud). De gemeente ontvangt van het Ministerie gelden 
voor vervangende nieuwbouw. De termijn voor vervangende nieuwbouw wordt door gemeente en 
scholen in overleg bepaald. De gemeente gaat er hierbij vanuit dat de scholen de accommodaties 
één maal grondig renoveren, zodat er sprake is van een lange afschrijvingstermijn. Bij een 
verandering van de schoollocatie wordt de bijdrage voor vervangende nieuwbouw van de gemeente 
en de school in overleg bepaald.  
 
Termijnen voor renovaties 

In de tabellen 5 en 6 is weergegeven wanneer een grondige renovatie van accommodaties gewenst 
is om deze voor een langere termijn in stand te kunnen houden. Dit op basis van leeftijd 
(bouwjaar) van de accommodaties en de mate waarin tussentijds groot onderhoud en eventuele 
renovaties zijn gepleegd.  
 

Renoveren vóór 2020 Renoveren 2020-2030 Renoveren ná 2030 

      

Sportzaal Moesel (2013) Sporthal Boshoven (2025) Gymzaal Aan de Bron (2054) 

Gymzaal Boshoven (2014) Sporthal Op den Das (2028) Sporthal Aan de Bron (2054) 

Gymzaal Beatrixlaan (2014) Sporthal De Grenslibel (2025) Sporthal St. Theunis (2055) 

Gymzaal Molenveld (2015) Sportzaal De Grenslibel (2025)  Gymzaal Markeent (2056) 

Gymzaal St. Louis (2016)     
 
Tabel 5: economische afschrijvingstermijnen gemeentelijke accommodaties 

 

 

Renoveren vóór 2020 Renoveren 2020-2030 Renoveren ná 2030 

      
Gymzaal Kwadrant 1 (2013) Gymzaal Philips v. Horne 1 (2025)   

Gymzaal Kwadrant 2 (2013) Gymzaal Philips v. Horne 2 (2025)   

Gymzaal Het Palet* (2016) Sportzaal Philips v. Horne (2025)   

  Gymzaal Swartbroek (2025)   

 

Tabel 6: economische afschrijvingstermijnen niet-gemeentelijke accommodaties 
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Opmerkingen bij tabel 6: 
- De kwaliteit van de gymzalen van Het Kwadrant is slecht. Instandhouding door renovatie is niet 

mogelijk. In overleg met de gemeente heeft LVO in juli 2012 één van de gymzalen uit gebruik 
genomen. Het gebruik is ingepast in sporthal Aan de Bron. In 2015 wil LVO ook de tweede 
gymzaal uit gebruik stellen.  

- De gymzaal van het Palet is onderdeel van het schoolgebouw. * Betreft de zaal voor motorische 
remedial teaching (zie toelichting op vorige blz.).  

 
4.2.2 Functionele kwaliteit 

 
De functionele kwaliteit van een accommodatie wordt bepaald door: 
- De gebruiksmogelijkheden van een accommodatie = het accommodatietype. 
- De locatie van een accommodatie. 
 
Accommodatietype 

Met gebruiksmogelijkheden wordt de geschiktheid van een accommodatie voor het beoefenen van 
de diverse vormen van sport bedoeld. Deze gebruiksmogelijkheden worden bepaald door: de 
oppervlakte, hoogte en vaste inrichting van de sportruimte en de aanwezigheid van losse 
sporttoestellen en -materialen. Daarnaast speelt de aanwezigheid van bijkomende voorzieningen 
zoals tribune, horeca en parkeergelegenheid een rol.  
De gebruiksmogelijkheden nemen toe naarmate de oppervlakte en hoogte van de sportruimte 
toenemen. Gymzalen zijn oorspronkelijk gesticht voor de lessen lichamelijke oefening van het 
onderwijs. Daarnaast kunnen zij worden gebruikt voor recreatieve sportbeoefening en voor 
trainingen en wedstrijden van een beperkt aantal zaalsporten. De sportruimte van een sportzaal is 
meer dan 2 x zo groot dan die van een gymzaal en tevens hoger, waardoor de 
gebruiksmogelijkheden toenemen. Een sporthal is weer een slag groter dan een sportzaal (circa 1,5 
keer). In een sporthal kunnen, mits in de juiste inrichting is voorzien, alle zaalsporten worden 
beoefend. Sportzalen en sporthallen kunnen door scheidingswanden worden verdeeld in meerdere 
“gymzalen”.  
Gehandicaptensport en topsport stellen specifieke eisen aan accommodaties. Voor 
gehandicaptensport zijn de toegankelijkheid en de aanwezigheid van aangepaste sanitaire 
voorzieningen van belang. In de sportruimte zijn soms aangepaste materialen nodig. De 
beoefening van topsport stelt de hoogste eisen aan een accommodatie. Dit heeft zowel betrekking 
op de sportruimte (bijvoorbeeld de hoogte van de ruimte, de veldbelijning, en de kwaliteit van de 
vloer) als in de bijkomende voorzieningen zoals de horecaruimte en de tribune- en 
parkeercapaciteit. 
 
Locatie 

De locatie van een accommodatie is niet in technische zin, maar in praktische zin bepalend voor de 
gebruiksmogelijkheden. Is er voldoende gebruik in de directe omgeving van de accommodatie of 
wordt de accommodatie ook ingezet voor gebruikers op grotere afstand? De mogelijkheid en de 
bereidheid van gebruikers om een zekere afstand te overbruggen is hierbij bepalend. Bij gebruik 
door scholen spelen hierbij ook de kosten van het vervoer een rol. Voor de realisatie van nieuwe 
binnensportaccommodaties wordt daarom altijd gezocht naar de koppeling met onderwijslocaties. 
Een ligging bij een of meerdere scholen met een grote gebruiksbehoefte biedt het grootste 
voordeel in de kosten van het vervoer en verlies aan onderwijstijd.  
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4.2.3 Beperkingen in de kwaliteit 
 
In deze paragraaf een overzicht van beperkingen in de technische en de functionele kwaliteit van 
de accommodaties zoals deze worden ervaren door gemeente en/of gebruikers:  
 
 
Accommodatie Beperking(en) 

Sporthal Aan de Bron  De akoestische wandbeplating is kwetsbaar. De zaal is daarom 

  minder geschikt voor zaalvoetbal en zaalhockey. 

    

Sporthal St. Theunis De akoestische wandbeplating is kwetsbaar. De zaal is daarom  

  minder geschikt voor zaalvoetbal en zaalhockey. 

  De tribunecapaciteit van deze zaal is beperkt (150 personen). 

  De exploitatie van de kantine is niet ingevuld.  

    
Sporthal De Grenslibel De hal heeft geen scheidingswanden en geen tribune. 

  De hal kan niet optimaal worden ingezet. In plaats van 3 zijn er    

  slechts 2 basketbalvelden ingepast. 

    

Sporthal Altweerterheide Er is weinig gebruik vanuit het dorp. De hal wordt hoofdzakelijk  

  gebruikt door verenigingen en overige gebruikers uit Weert.  

  Zij prefereren gebruik in Weert. 

    

Gymzaal Aan de Bron De sporttechnische inrichting is bijna volledig afgestemd op  

  tafeltennis. Er is geen ruimte voor het opbergen van andere  

  sportmaterialen.  

  De zaal heeft ook een functie als (2e) speellokaal voor  

  basisschool Aan de Bron. Dit legt overdag een grote beperking  

  op voor andere gebruikers. 

    

Gymzaal Boshoven De zaal kampt met vochtproblematiek. Er is hierdoor sprake van  

  stankoverlast.  

    

Gymzaal St. Louis Deze zaal is nu ingericht als turnzaal. De zaal is hiervoor  

  eigenlijk te klein. 

    

Gymzaal Molenveld Er is weinig gebruik vanuit de wijk (Fatima). Het gebruik door de  

  basisschool is beperkt (6 uur per week). De restende capaciteit  

  van de gymzaal  is wel nodig voor het gymonderwijs van  

  ander scholen. Hiervoor moet busvervoer worden ingezet.  

    
 
Tabel 7: overzichten beperkingen in de kwaliteit van de accommodaties 
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Hoofdstuk 5: Ontwikkeling van de vraag naar binnensportaccommodaties  
 
 
5.1. Inleiding 
 
De binnensportaccommodaties worden gebruikt door: scholen, sportverenigingen, 
topsportorganisaties en overige gebruikers. In dit hoofdstuk wordt per gebruikersgroep de vraag in 
beeld gebracht. Vraag bestaat uit meerdere onderdelen:  
- Vraag bestaat in de eerste plaats uit gebruiksomvang. In paragraaf 5.2. is uitgewerkt hoe de 

vraag zich heeft ontwikkeld sinds 2004. Daarna wordt de verwachte ontwikkeling hierin 
geschetst voor de periode tot circa 2020.  

- Vraag bestaat in de tweede plaats uit functionele kwaliteit. Aan welk type accommodatie hebben 
de gebruikers behoefte en hoe belangrijk is de locatie van de accommodatie? Dit wordt 
uitgewerkt in de paragraaf 5.3.  

- Een derde aspect dat van belang is bij de vraag is het tijdstip van gebruik. Wanneer wensen de 
gebruikers de accommodaties te kunnen benutten? Dit is uitgewerkt in paragraaf 5.4.  

 
Tot slot worden in paragraaf 5.5. de afzonderlijke onderdelen aan elkaar gekoppeld en vertaald in 
een  profiel van het gewenste accommodatiebestand in 2020.   
 
5.2. Gebruiksomvang 
 
5.2.1. Gebruiksomvang scholen 
 
De scholen maken gebruik van de binnensportaccommodaties voor de invulling van het 
bewegingsonderwijs. Daarnaast gebruiken de scholen de accommodaties voor naschoolse 
sportactiviteiten. De vraag voor beide behoeften wordt in elke paragraaf afzonderlijk in beeld 
gebracht.  
 
Bewegingsonderwijs 

Voor de scholen voor basis- en voortgezet onderwijs vormt bewegingsonderwijs een verplicht 
onderdeel van het wekelijkse lesprogramma. De (minimale) omvang van het bewegingsonderwijs 
wordt op landelijk niveau bepaald (Ministerie van Onderwijs). Op basis van het aantal leerlingen 
kan de gemeente per school het aantal uren bewegingsonderwijs berekenen (= normuren per 
week).  Als de uren van alle scholen worden opgeteld kan worden berekend hoeveel 
binnensportaccommodaties er beschikbaar dienen te zijn.  
 
In onderstaande tabellen is de (verwachte) ontwikkeling van het benodigde aantal accommodaties 
in de periode 2006 tot 2022 weergegeven.  
 

Accommodaties Weert 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2022 

                

Basisonderwijs (incl. Laar) 6,1 5,7 5,6 5,5 5,1 4,8 4,7 

Speciaal onderwijs 1,0 1,0 1,3 2,4 2,4 2,4 2,4 

Het College 4,1 3,1 2,7 3,8 4,0 3,8 3,3 

Philips van Horne en Kwadrant 6,7 6,9 7,7 6,7 6,7 6,4 5,4 

Totaal accommodaties 17,9 16,7 17,3 18,4 18,2 17,4 15,8 

 
Tabel 8: Overzicht benodigd aantal accommodaties scholen Weert. 

 

Accommodaties dorpen 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2022 

               

Basisonderwijs Tungelroy 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Basisonderwijs Altweerterheide 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Basisonderwijs Stramproy 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 

Basisonderwijs Tungelroy 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Basisonderwijs Swartbroek 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 
Tabel 9 : Overzicht benodigd aantal accommodaties scholen dorpen. 
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Tabel 8 laat zien dat het benodigde aantal accommodaties in de periode 2006-2012 is toegenomen 
en in de periode 2013-2022 naar verwachting afneemt.  
De toename in de periode 2006-2012 zit bij het speciaal onderwijs en Het College.  
Het speciaal onderwijs is in deze periode uitgebreid. Dit leidt tot meer normuren voor het 
bewegingsonderwijs.  
Bij Het College ligt de oorzaak in een nieuw lesrooster, dat is ingevoerd in 2011. Bij dit nieuwe 
rooster worden alle lessen dagelijks ingeroosterd tussen 8.30 en 15.00 uur in plaats van tussen 
8.30 en 16.15 uur. Het totale aantal lesuren is gedaald van 35 naar 30 uur per week. Dit betekent 
niet dat de leerlingen minder uren les krijgen, maar dat zij een doorlopend lestrooster hebben 
zonder roostervrije uren. Gevolg is dat het bewegingsonderwijs ook binnen deze 30 uur dient te 
worden ingeroosterd. In elke sportaccommodatie kunnen dus maximaal 30 normuren 
bewegingsonderwijs per week worden ingeroosterd in plaats van 35. Door het nieuwe lesrooster is 
het benodigd aantal accommodaties dus gestegen.   
De verwachte daling van de vraag in de periode 2012 – 2022 hangt samen met de terugloop van 
het aantal leerlingen in het regulier basis- en voortgezet onderwijs. Voor het speciaal onderwijs 
wordt uitgegaan van een stabiel aantal leerlingen.  
 
Ontwikkelingen vanaf 2013: 
De Philips van Horne en Het Kwadrant overwegen ook een gelijk lesrooster in te voeren als Het 
College. Op basis van het verwachte aantal normuren voor beide scholen in 2014, betekent dit een 
toename van het benodigde aantal accommodaties van 6,7 naar 7,8. Op basis van de cijfers voor 
2022 is dit een toename van 5,4 naar 6,3 zalen. Dit is niet verwerkt in tabel 8. De gemeente is niet 
verplicht om meer uren beschikbaar te stellen in de gemeentelijke accommodaties. Stichting 
Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) zal over deze toename van de vraag dus in overleg moeten 
treden met de gemeente. Daarnaast is LVO bezig met een herstructurering van het voortgezet 
onderwijs. Dit leidt vanaf het schooljaar 2013-2014 tot een andere verdeling van leerlingen over de 
drie locaties. Het aantal leerlingen op Het College zal als gevolg hiervan iets dalen en het aantal 
leerlingen op de locaties Philips van Horne en Kwadrant iets toenemen. Dit is nog niet verwerkt in 
de cijfers van tabel 8. Voor het totaal benodigde aantal accommodaties maakt dit geen verschil. 
Voor de spreiding echter wel. Het College gebruikt aanvullend aan de eigen gymzaal sporthal St. 
Theunis. De Philips van Horne en Het Kwadrant sporthal Aan de Bron. Hier zal dus een (gewenste) 
verschuiving optreden. 
In 2014 wordt het speciaal onderwijs in Weert mogelijk verder uitgebreid. Het betreft een 
nevenvestiging van “De Maaskei”. Het gaat om 24 leerlingen. Het aantal uren bewegingsonderwijs 
voor deze school bedraagt minimaal 4,5 en maximaal 9 uur per week. Het exacte aantal uur hangt 
af van de indicaties van de leerlingen. Deze uren zijn nog niet verwerkt in de cijfers van tabel 8. 
 
Bijlagen: 
- Voor een specificatie van het aantal normuren per school: zie bijlage 2. 
- Voor een uitgebreidere toelichting op de tabellen 8 en 9: zie naar bijlage 3. 
 
Bron cijfers: 
- Cijfers regulier basisonderwijs gebaseerd op telling “prognose gemeente Weert” eind 2011.  
- Cijfers regulier voortgezet onderwijs gebaseerd op “prognose LVO juni 2012”. 
Cijfers speciaal onderwijs gebaseerd op “prognose gemeente Weert” eind 2011. 
 
Naschoolse activiteiten 

De scholen voor voortgezet- en middelbaar onderwijs bieden zelf naschoolse sportactiviteiten aan 
de leerlingen aan. Zij gebruiken hiervoor eigen accommodaties en de gemeentelijke 
accommodaties. Deelname hieraan door de leerlingen is vrijwillig. De behoefte aan ruimte in de 
gemeentelijke binnensportaccommodaties voor deze activiteiten stijgt naar verwachting de 
komende jaren. Het College biedt al een wekelijks naschools sportprogramma aan voor de 
leerlingen van de leerjaren 1, 2 en 3 in sporthal St. Theunis. Dit is succesvol, circa de helft van de 
leerlingen neemt hieraan deel. De Philips van Horne en Het Kwadrant bieden nu een beperkt aantal 
sportactiviteiten na school aan, maar willen dit de komende jaren uitbreiden, net als Het College.  
Gilde opleidingen (Middelbaar Beroeps Onderwijs) biedt een aantal sportactiviteiten per week aan 
en gebruikt hiervoor eveneens de gemeentelijke accommodaties.  
 
5.2.2 Gebruiksomvang sportverenigingen 
 
De binnensportaccommodaties worden primair gebruikt door de zaalsportverenigingen. In de 
gemeente Weert vinden deze hun oorsprong in de “kernen” Weert en Stramproy. In deze paragraaf 
wordt daarom deze splitsing gehanteerd.  
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In deze paragraaf wordt ook aandacht besteed aan gebruik van de binnensportaccommodaties door 
de veldsportverenigingen. Dit gebruik is in hoofdzaak aanvullend aan de buitensportactiviteiten en 
minder van omvang. Het is wel een structurele gebruiksvraag en worden daarom meegenomen.  
 
Zaalsportverenigingen Stramproy 

In Stramproy zijn 5 zaalsportverenigingen actief. Zij beoefenen de volgende takken van sport: 
basketbal, badminton, volleybal, gymnastiek/turnen en tafeltennis. In 2004 waren er nog 6 
verenigingen. De handbalvereniging in Stramproy is weggevallen. De vereniging bestaat nog wel, 
maar heeft enkel nog een recreatief aanbod voor de kleine groep overgebleven leden. Deze 
vereniging valt daarom nu binnen de categorie “overige gebruikers”.  
In de periode 2004-2012 is het aantal leden van deze verenigingen gedaald met 17%.  De daling 
was met 23% het sterkst bij de jeugd. Bij de seniorleden was de daling 8%. Wel is er sprake van 
grote verschillen op verenigingsniveau. Drie verenigingen hebben meer leden dan in 2004. Twee 
verenigingen verloren leden. De daling van het aantal leden heeft zich vertaald in een lichte daling 
van het accommodatiegebruik. In de sporthal zijn ten opzichte van 2004 meer uren vrij gekomen.  
Op grond van de demografische ontwikkeling wordt voor de periode 2013 – 2020 weer een lichte 
daling van het aantal leden en daarmee ook van het gebruik van de accommodaties verwacht. 
 
Zaalsportverenigingen Weert 

In Weert zijn 10 zaalsportverenigingen actief. Onder een zaalsportvereniging wordt verstaan: een 
erkende sportverenigingen die in aanmerking komt voor een jaarlijkse gemeentelijke subsidie én 
die voor haar activiteiten gebruik maakt van een reguliere (gemeentelijke) 
binnensportaccommodatie zoals een sporthal of een gymzaal.  De zaalsportverenigingen in Weert 
beoefenen de volgende takken van sport: basketbal, badminton, volleybal (2 verenigingen), 
handbal, korfbal, zaalvoetbal, gymnastiek/turnen (2 verenigingen) en tafeltennis. In 2004 waren er 
nog 12 verenigingen. Gehandicaptensportvereniging Weert en tafeltennisvereniging Megacles zijn 
gefuseerd.  
Het totale aantal leden van deze verenigingen is sinds 2004 met 10% gedaald. Net als in 
Stramproy is de daling bij de jeugd (14%) groter dan bij de senioren (6%) en zien we ook grote 
verschillen tussen de verenigingen. Vier verenigingen groeiden, 1 vereniging bleef gelijk in 
ledenaantal en 5 verenigingen zagen het aantal leden dalen.  
De verenigingen gebruiken in hoofdzaak de drie sporthallen in Weert, sportzaal Moesel en de 
sporthal in Altweerterheide. Het gebruik van de sporthal in Altweerterheide heeft te maken met 
een te beperkte capaciteit in Weert. De zaalvoetbalverenigingen en de korfbalvereniging wijken 
hierdoor volledig uit naar deze sporthal.  
Sinds 2004 is het gebruik van de sporthallen toegenomen. Dit is dus niet te wijten aan een 
toename van leden. De 7 verenigingen die de sporthallen gebruiken hebben samen maar een lichte 
stijging van het aantal leden (2%). De toename komt vooral door het hoge ambitieniveau van een 
aantal verenigingen. Deze verenigingen streven naar sportbeoefening op een hoog niveau, wat zich  
vertaalt in veel trainingsuren. In de periode 2004-2012 is het aantal sporthallen in Weert 
uitgebreid van 2 naar 3. Deze extra capaciteit heeft de verenigingen de gewenste ruimte gegeven 
om meer te gaan trainen. De uitbreiding van 2 naar 3 sporthallen heeft wel geleid tot een daling 
van het gebruik van sportzaal Moesel. Dit is opgevuld met “overige gebruikers” uit de gymzalen die 
sinds 2004  zijn gesloten.  
De tafeltennisvereniging en de beide gymnastiek/turnverenigingen gebruiken de gymzalen, 
waaronder gymzaal St. Louis die in 2009 als permanent als “turnzaaltje” is ingericht. 
Turnvereniging Jan van Weert gebruikt ook de gymzaal in Swartbroek. Zij biedt hier activiteiten 
aan gericht op de inwoners van Swartbroek.  
Sinds 2004 is het gebruik van de gymzalen ongeveer gelijk gebleven. Dit ondanks een daling van 
het gezamenlijke aantal leden van deze verenigingen met 24%.  
De daling van het aantal leden komt volledig voor rekening van Turnvereniging Jan van Weert. 
Deze vereniging heeft 41% minder leden dan in 2004.  Jan van Weert is met ruim 350 leden nog 
steeds een grote vereniging met een grote accommodatiebehoefte. Het accommodatiegebruik is 
sinds 2004 maar licht gedaald. De vereniging heeft veel groepen en het ledenverlies zit verdeeld 
over deze groepen. De wedstrijdturners trainen veel uren (5 tot 8 uur per week). Hierdoor blijft het 
gebruik van het “turnzaaltje” St. Louis op peil.  
De tafeltennisvereniging en turnvereniging Tensor groeiden beiden in omvang. De 
tafeltennisvereniging beschikt sinds de fusie in 2009 over een grotere zaal en hoeft hierdoor geen 
extra uren af te nemen. Tensor gebruikt wekelijks uren in turnaccommodaties buiten Weert.  
In de periode 2013-2020 wordt geen uitbreiding van het accommodatiegebruik door de 
zaalsportverenigingen verwacht. Op grond van de demografische ontwikkeling kan worden 
verwacht dat de vraag licht gaat dalen. De zaalsportverenigingen hebben “concurrentie” van de 
veldsportverenigingen en andere sportaanbieders. De laatste jaren trekt in Weert bijvoorbeeld 
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dansschool Big Experience (Big X) veel deelnemers. Ook een stijging van de gebruiksomvang door 
een verdere toename van de trainingsintensiteit is niet reëel.  
 
Bijlagen: 
Voor een specificatie van de ontwikkeling van het aantal leden per zaalsportvereniging (Weert en 
Stramproy), zie bijlage 4.  
 
Veldsportverenigingen 

Het gebruik van de veldsportverenigingen is momenteel als volgt:  
- Atletiekvereniging Weert: beperkt gebruik voor een periode van 6 maanden voor jongste 

jeugdleden en de groep gehandicapte sporters (winterperiode). 
- Hockeyvereniging Weert: groot gebruik gedurende 10 weken per jaar (winter) voor trainingen 

en wedstrijden voor de zaalhockeycompetitie voor jeugd en senioren. 
- Diverse voetbalverenigingen: beperkt gebruik gedurende 10 weken per jaar (winterstop) voor 

jeugdleden. 
- Honkbalvereniging Indians: beperkt gebruik gedurende 8 weken per jaar (winterstop). 
- De voetbalverenigingen DESM en Brevendia hebben een zaalvoetbalafdeling. Dit gebruik is een 

volledig binnenseizoen. Brevendia is pas recent met deze activiteit gestart.  
 
Aan gebruikers die een heel seizoen of minimaal 6 maanden een binnensportaccommodatie huren, 
wordt bij de inroostering voorrang verleend ten opzichte van gebruikers die jaarlijks in de 
winterperiode kort willen huren. Van deze gebruikers is alleen de behoefte van de 
hockeyvereniging erg groot en wordt nog jaarlijks groter. De gemeente kan hiervoor nu alleen de 
vrije ruimte in de sporthallen Altweerterheide en Stramproy toewijzen. Sinds 2012 gebruikt de 
hockeyvereniging naast de sporthal in Altweerterheide ook de sporthal van de Koninklijke Militaire 
School (KMS).  
 
5.2.3 Gebruiksomvang topsportorganisaties 
 
Van de zaalsporten wordt in Weert al jarenlang basketbal (heren) en volleybal (dames) beoefend 
op het hoogste nationale niveau van senioren. De organisatie van deze topsport is ondergebracht 
in aparte stichtingen. Wel is er sprake van een nauwe relatie met de verenigingen Basketbalstars 
Weert en Volleybalvereniging Weert.  
De omvang van de vraag naar accommodaties door deze topsportorganisaties is sinds 2004 
toegenomen. Dit komt omdat beide organisaties in de afgelopen jaren zijn gestart met speciale 
opleidingen voor jonge talenten uit de regio. Dit initiatief heeft uiteindelijk geresulteerd in de 
vestiging van twee Regionale Trainings Centra (RTC's) in Weert, gestart in 2011 (basketbal) en 
2012 (volleybal). Een RTC is een opleiding voor talenten waarin samenwerken: de 
topsportorganisatie, de sportbond, de vereniging, een Topsport Talent School (In Weert: Het 
College) en de gemeente.  Elke partij heeft zijn eigen rol. Het College begeleidt de leerlingen om 
sport en onderwijs te combineren. De topsportorganisatie en de bond zorgen voor de 
sportopleiding en werken hierbij samen met de vereniging. Ook zorgt de topsportorganisatie voor 
begeleide huisvesting van talenten die verder buiten Weert wonen. Hiervoor is nabij Het College de 
“Campus Servillius” gerealiseerd. De gemeente ondersteunt de RTC’s door het beschikbaar stellen 
van accommodaties (tegen betaling) op de gewenste tijdstippen. Ook probeert de gemeente 
sportsubsidies vanuit het ministerie mede in te zetten voor de RTC's. 
De mogelijkheid bestaat dat de activiteiten van beide RTC’s de komende jaren nog iets verder 
worden uitgebreid. 
 

5.2.4 Gebruiksomvang overige gebruikers  
 
De overige gebruikers kunnen worden verdeeld in twee groepen:  
- Sportgroepen: alle andere groepen, buiten de door de gemeente gesubsidieerde 

sportverenigingen, die in georganiseerd verband sportactiviteiten aanbieden op niet-
commerciële basis.  

- Punt Welzijn: een welzijnsorganisatie die, als onderdeel van het gemeentelijke 
sportstimuleringsbeleid, sinds 2006 structureel een gevarieerd naschools sportaanbod voor 
leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs aanbiedt. 

    
Sportgroepen 

Het karakter van de sportgroepen is in hoofdzaak recreatief van aard. De deelnemers sporten 
meestal één keer per week, waarbij de motivatie gezondheid en sociaal contact de belangrijkste 
drijfveren zijn. Enkele groepen hebben een hoger ambitieniveau en streven sportieve prestaties na 
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(deelname aan wedstrijden). De organisatie van de sportgroepen is soms formeel georganiseerd 
(bijvoorbeeld: vereniging, stichting, eenmanszaak), maar vaak ook informeel (bijvoorbeeld: 
vriendengroep). De sportgroepen beoefenen veel diverse takken van sport. Gymnastiek, (oosterse) 
gevechtsporten en volleybal zijn het meest populair. De sportgroepen bieden vooral activiteiten 
aan voor volwassenen. Een beperkt aantal groepen richt zich (ook) op de jeugd.  
In het sportseizoen 2012-2013 maken 46 sportgroepen gebruik van de accommodaties in Weert, 
vooral gymzalen. De sporthal in Altweerterheide wordt door 2 sportgroepen (net als bij de 
verenigingen wegens ruimtegebrek in Weert). Ook in Stramproy gebruiken 2 sportgroepen de 
accommodaties.  
Het aantal sportgroepen is in de periode 2004 – 2012 ongeveer gelijk gebleven. De meeste 
groepen zijn vaste gebruikers die de zalen jarenlang gebruiken. In de loop der jaren vallen er 
groepen af en komen er groepen bij. Veel groepen hebben oudere deelnemers. De groep ouderen 
groeit de komende jaren, zodat hier kansen liggen. Het benutten van deze kansen vergt meer 
profilering van de sportgroepen. Ook voor de sportgroepen geldt dat er “concurrentie” bestaat van 
andere activiteiten. Vooral activiteiten als wandelen en fietsen worden veel door ouderen beoefend. 
Op grond van de demografische ontwikkeling wordt voor de periode 2012-2020 wordt rekening  
gehouden met een lichte groei van de vraag van de sportgroepen. 
 
Punt Welzijn 

Punt Welzijn geeft uitvoering aan het gemeentelijke beleid voor sportstimulering bij de jeugd. Het 
beleid is gericht op kinderen uit zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. De volgende 
doelstellingen worden nagestreefd: 1. kennismaking van de jeugd met zoveel mogelijk takken van 
sport om zo de instroom van jeugd in de sportverenigingen te bevorderen. 2. het vergroten van 
het sportaanbod voor de jeugd, zodat kinderen worden gestimuleerd om meer (bij voorkeur 
dagelijks) te sporten. In de periode 2006 – 2012 is er een gevarieerd naschools sportprogramma 
ontwikkeld. Hierbij wordt zoveel mogelijk samengewerkt met de scholen, sportverenigingen en 
andere sportaanbieders. Het huidige programma is grotendeels gericht op de leerlingen van het 
basisonderwijs. Het voortgezet onderwijs kiest momenteel voor het zelf aanbieden van naschoolse 
activiteiten. In het schooljaar 2012-2013 biedt Punt Welzijn per week gedurende 14,5 uur 
activiteiten aan in Weert en 1 uur in Stramproy. Doelstelling voor de komende jaren is een verdere 
uitbouw van deze activiteiten. Deze doelstelling vormt zeker een uitdaging in relatie tot het 
dalende aantal kinderen. De jeugd zal (nog) meer moeten gaan bewegen.  
 
5.3  Accommodatietype en locatie 
 
5.3.1 Accommodatietype en locatie scholen 
 
Accommodatietype bewegingsonderwijs  

Het verplichte bewegingsonderwijs van de scholen dient plaats te vinden in een sportruimte met 
een afmeting van minimaal 21 x 12 meter (252 m2) en een vrije hoogte van 5,5 meter.  Dit is de 
minimaal vereiste afmeting van een standaard gymzaal (wettelijke eis bij nieuwbouw). De 
sportruimte moet een gevarieerde inrichting hebben (vaste inrichting en losse materialen). 
In 2004 heeft de gemeente ervoor gekozen om voor nieuw te bouwen gymzalen uit te gaan van 
een oppervlakte van de sportruimte van 22 x 14 meter (308 m2). Gymzaal Markeent is volgens 
deze maatvoering gebouwd. Gymzaal Aan de Bron is nog groter omdat deze uiteindelijk optimaal 
afgestemd is op de behoeften van de tafeltennisvereniging. De oppervlakte van 308 m2 is de 
oppervlakte die wordt geadviseerd door de Katholieke Vereniging van Leraren Lichamelijke 
opvoeding (KVLO).  
Naast gymzalen kunnen voor het bewegingsonderwijs zaaldelen in sporthallen en sportzalen, die 
ontstaan door het toepassen van scheidingswanden, worden ingezet. De gemeente kan met de 
scholen afspraken maken om ook andere accommodaties in te zetten. Met basisschool Het Pallet is 
bijvoorbeeld afgesproken dat zij voor een deel van het bewegingsonderwijs (14 uur per week) 
gebruik maakt van de kleinere “motorische remedial teaching zaal” (120 m2) in de school.  
 
Locatie bewegingsonderwijs 

Een accommodatie (dicht) bij de scholen beperkt de reistijd en daarmee het verlies aan effectieve 
onderwijstijd. Omdat de spreiding van de onderwijslocaties in Weert vrij groot is, is het niet 
mogelijk om bij elke school te voorzien in een sportaccommodatie. De scholen die geen gebruik 
kunnen maken van een accommodatie bij de school of op loopafstand van de school, worden per 
bus vervoerd naar een sportaccommodatie (uitgezonderd scholen voor regulier voortgezet 
onderwijs). De gemeente draagt de kosten van dit vervoer. Het bekostigen van busvervoer is geen 
wettelijke verplichting.  
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Accommodatietype naschoolse activiteiten 

De gewenste gebruiksmogelijkheden zijn afhankelijk van de aangeboden activiteiten. De scholen 
voor voortgezet onderwijs gebruiken bij voorkeur gymzalen en sporthallen. Een deel van het 
jaarlijkse programma wordt ook ingevuld in andere accommodaties. Dat kunnen gemeentelijke 
buitensportaccommodaties zijn, maar ook accommodaties van derden. Zo gebruikt het College 
bijvoorbeeld ook het zwembad van de Koninklijke Militaire School.  
 
Locatie naschoolse activiteiten 

De gewenste locatie is een locatie (dicht)bij de school.  

 
5.3.2 Accommodatietype en locatie zaalsportverenigingen 
 
Accommodatietype 

Voor de beoefening van handbal, zaalvoetbal, korfbal, basketbal, badminton en volleybal is een 
sporthal vereist. Basketbal, badminton en volleybal kan ook worden ingepast in een sportzaal. 
Gebruik van een sporthal heeft echter ook voor deze sporten een voordeel. Er kunnen dan meer 
spelers / teams van één vereniging gelijktijdig sporten. Met de komst van een derde sporthal in 
Weert, is de kwaliteit van het aanbod voor de zaalsportverenigingen aanzienlijk verbeterd. Alle 
sporthallen zijn geschikt voor wedstrijden en trainingen van de genoemde sporten. Alleen in 
sporthal St. Theunis is het spelen van wedstrijden basketbal niet mogelijk.  
Tafeltennis kan worden beoefend in een gymzaal. Strikt genomen is voor deze sport geen 
standaard sportaccommodatie vereist. De tafeltennisvereniging in Stramproy maakt bijvoorbeeld 
gebruik van een gemeenschapshuis. Voor een tafeltennisvereniging is het gebruik van één vaste 
accommodatie gewenst. Dit wegens de opslag van de tafeltennistafels.  
Voor de activiteit turnen wordt het gebruik van een specifieke turnaccommodatie meer en meer 
gewenst. Het is voor de turnverenigingen moeilijk om de wedstrijdturners optimaal te laten trainen 
in de gymzalen. Dit heeft meerdere redenen: 1. een gymzaal is klein. Er kunnen niet voldoende 
toestellen worden ingepast. Ook is er voor sommige oefeningen te weinig aanloopruimte. 2. de 
veiligheid is beter in een turnaccommodatie. Bij het steeds op- en afbreken van toestellen kunnen 
fouten worden gemaakt. Ook zijn er geen specifieke voorzieningen (o.a. een valkuil) om moeilijke 
elementen veilig te kunnen oefenen. Turn- en gymnastiekvereniging Jan van Weert maakt met de 
wedstrijdturners gebruik van gymzaal St. Louis. Deze is in 2009 permanent als turnzaal ingericht. 
De ruimte is echter klein en dus niet volwaardig. De verenigingen uit Weert maken met de 
wedstrijdturners ook gebruik van specifieke turnaccommodaties in de regio (Budel, Veldhoven).  
Voor alle verenigingen geldt dat de aanwezigheid van een horecagelegenheid bij de accommodatie 
een voorkeur heeft. Met name in de weekenden (competitie) is dit van belang. In dit opzicht is 
sporthal St. Theunis nu minder aantrekkelijk voor de Weerter verenigingen. Er is wel een kantine 
maar deze wordt niet geëxploiteerd.  
 
Locatie 

De (zaal)sportverenigingen hebben duidelijk behoefte aan een “lokale” accommodatie. Weerter 
verenigingen gebruiken bij voorkeur een accommodatie in Weert. Verenigingen uit Stramproy bij 
voorkeur een accommodatie in Stramproy etc. Een goede bereikbaarheid en voldoende 
parkeercapaciteit zijn eveneens belangrijk.  
Verder hebben de verenigingen vooral behoefte aan een geclusterd accommodatiegebruik: zij 
maken bij voorkeur voor al hun activiteiten gebruik van dezelfde accommodatie. Enige uitzondering 
hierop vormt turnvereniging Jan van Weert. Zij heeft naast een vaste turnaccommodatie behoefte 
aan gebruik van gymzalen verspreid over Weert voor haar aanbod aan recreatieve activiteiten.  

 
5.3.3 Accommodatietype en locatie topsportorganisaties 
 
Accommodatietype 

De topsportactiviteiten dienen te worden ingepast in een sporthal. Voor trainingen is ook gebruik 
van kleinere zalen een optie. In Weert zijn alleen de sporthallen Boshoven en Aan de Bron geschikt 
voor inpassing van topsport. Dit heeft te maken met maatvoering en met de parkeer- en 
tribunecapaciteit.  
De huisvesting van de topsport in Weert is de laatste jaren verbeterd. Het topbasketbal vindt van 
oudsher plaats in sporthal Boshoven. Het topbasketbal beschikt over een eigen businessclub bij 
sporthal Boshoven. Voor enkele trainingen wordt uitgeweken naar sportzaal Moesel.  
Het topvolleybal was tot 2009 voornamelijk gehuisvest in sportzaal Moesel. In beperkte mate kon 
gebruik worden gemaakt van sporthal Boshoven voor trainingen en wedstrijden. Dit vergde een 
goede afstemming van de competities van het herenbasketbal en het damesvolleybal. In 2009 is 
sporthal Aan de Bron in gebruik genomen. De activiteiten van het topvolleybal konden hierdoor 
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worden verplaatst naar sporthal Aan de Bron. Deze hal heeft een op topvolleybal aangepaste 
hoogte. Ook de vloer is aangepast op de beoefening van het topvolleybal.  
Door de inpassing van de topsport in de gemeentelijke sporthallen kunnen de topsportorganisaties 
niet altijd volledig naar wens worden bediend. De gemeente moet ook de belangen van de andere 
gebruikers meewegen. Binnen de topsportorganisaties wordt daarom ook nagedacht over de 
mogelijkheden voor de realisatie van een eigen topsporthal. Dit heeft tot op heden nog niet geleid 
tot concrete (financieel) haalbare plannen.  
 
Locatie 

Net als bij de sportverenigingen bestaat er bij de topsportorganisaties behoefte aan het gebruik 
van één accommodatie voor alle activiteiten. Alleen voor de RTC’s geldt momenteel een voorkeur 
voor het gebruik van sporthal St. Theunis. Dit in verband met de naastgelegen Topsport Talent 
School Het College en Campus Servilius. Omdat het College zelf na schooltijd ook gebruik maakt 
van de hal (eigen naschools sportaanbod), is het nu niet mogelijk de trainingen van beide RTC's 
hier in te passen. Het RTC volleybal maakt daarom nu ook gebruik van sporthal Aan de Bron.  

 
5.3.4 Accommodatietype en locatie overige gebruikers  
 
Accommodatietype en locatie sportgroepen 

Voor de meeste overige sportgroepen is een gymzaal geschikt. Voor een klein aantal groepen is 
gebruik van een sporthal nodig (voor de activiteiten zaalvoetbal en handbal). 
Voor deze groepen geldt net als voor de sportverenigingen de voorkeur voor “lokaal” gebruik. 
Enkele gebruikers hebben binnen Weert nog een specifieke voorkeur. De deelnemers komen dan in 
hoofdzaak uit een bepaalde wijk en willen dan bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis kunnen 
sporten. 
 
Accommodatietype en locatie Punt Welzijn 

De meeste activiteiten van Punt Welzijn kunnen worden ingepast in gymzalen of in zaaldelen van 
een sporthal. Voor enkele activiteiten is het gebruik van een hele sporthal gewenst. 
Voor Punt Welzijn is het van belang dat zij de activiteiten gespreid over Weert kan aanbieden.  
  
5.4 Tijdstip 
 
5.4.1 Tijdstip scholen 
 
Bewegingsonderwijs 

Het regulier bewegingsonderwijs wordt ingevuld tussen 8.30 en uiterlijk 15.15 uur (basisonderwijs 
en speciaal onderwijs). Binnen het voorgezet onderwijs tussen 8.30 en 15.00 uur (Het College) en 
tussen 8.30 – 16.15 uur (Philips van Horne en Het Kwadrant). Zoals aangegeven in paragraaf 5.2. 
zullen de Philips van Horne en Het Kwadrant de eindtijd waarschijnlijk ook gaan vervroegen naar 
15.00 uur.  
 
Naschoolse activiteiten 

Deze activiteiten vinden bij voorkeur plaats direct aansluitend aan de schooltijden. Het gros van 
deze activiteiten vindt nu plaats tussen 15.00 en 16.30 uur.  
 
5.4.2 Tijdstip zaalsportverenigingen 
 
Het verenigingsgebruik in de sporthallen en sportzalen vindt voor het grootste deel plaats 
doordeweeks tussen 18.00 en 22.00 uur. De laatste jaren worden ook geleidelijk meer uren 
aangeboden in de tijdsperiode 16.00 – 18.00 uur. Dit komt mede door de inzet van 
combinatiefunctionarissen. Daarnaast gebruiken de verenigingen de accommodaties in de 
weekenden voor de wedstrijden. Dit gebruik vindt plaats in de ochtend, middag en avond.  
Het gebruik van de accommodaties door de turnverenigingen bevindt zich voornamelijk in de 
tijdsperiode tussen 16.00 en 20.30 uur en op de zaterdagochtend. Dit komt doordat het 
(wedstrijd)turnen hoofdzakelijk wordt beoefend door de jeugd. Het aanbod voor volwassenen is in 
hoofdzaak recreatief. Dit gebruik zit verspreid overdag (beperkt) en ’s avonds.  
 
 
 
 
 
 



Kadernota binnensportaccommodaties             Hoofdstuk 5: Ontwikkeling vraag naar accommodaties 

 18 

5.4.3 Tijdstip topsportorganisaties 
 
De RTC’s trainen bij voorkeur in de tijdsperiode tussen 15.00 en 17.30 uur en voor schooltijd van 
7.30 – 8.30 uur. De topselecties trainen op diverse tijdstippen. De basketballers trainen enkele 
malen in de ochtend en enkele malen in de avond. De volleybalsters trainen bij voorkeur in de 
tijdsperiode 16.30 – 19.30 uur.  
 
5.4.4 Tijdstip overige gebruikers 
 
Sportgroepen 

Het gebruik concentreert zich doordeweeks tussen 19.00 en 22.00 uur. Enkele groepen hebben 
behoefte aan uren doordeweeks in de ochtend. Het gebruik in het weekend is zeer beperkt.  
 
Punt Welzijn 

De activiteiten vinden doordeweeks plaats tussen 15.30 en 17.00 uur.  

 
5.5 Gewenst accommodatiebestand in 2020  
 
In deze paragraaf wordt, op basis van de bevindingen in dit hoofdstuk, het profiel geschetst van 
het gewenste accommodatiebestand in 2020. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
 
1. Het gewenste accommodatiebestand richt zich op de locaties Weert en Stramproy.  

- De gebruikers van sporthal in Altweerterheide zijn in hoofdzaak afkomstig uit de kern Weert. 
Daarom is ervoor gekozen het gebruik van deze sporthal mee te nemen als gewenst gebruik 
in Weert.  

- Het gebruik van de gymzaal in Swartbroek is grotendeels gebruik uit het dorp. De toekomst 
van deze zaal is primair een verantwoordelijkheid van de eigenaar (Stichting Accommodatie 
Swartbroek). De eigenaar wordt betrokken bij de verdere uitwerkingen van de 
ontwikkelingsrichtingen voor de gymzalen. 

- De vraag in Tungelroy en Laar is te klein om hier gemeentelijke accommodaties te 
realiseren. 

 
2. De kortdurende vraag van de veldsportverenigingen (gebruiksperiode van 2 tot 3 maanden per 

jaar) wordt niet meegenomen bij het bepalen van de gewenste omvang van het 
accommodatiebestand. Het huidige beleid blijft hier in de toekomst van kracht. Deze gebruikers 
kunnen eventuele vrije uren benutten.  

 
5.5.1 Gewenst accommodatiebestand Weert  
 
Gebruiksomvang, accommodatietype, tijdstip 

In tabel 10 is de verwachte ontwikkeling van de gebruiksvraag (omvang, accommodatietype, 
tijdstip) van alle gebruikersgroepen vertaald in één benodigd accommodatiebestand in 2020.  
 

  doordeweeks  doordeweeks doordeweeks Weekend 

  8.30 - 15.00  15.00 - 18.00  18.00 - 22.00   

Aantal gymzalen 17,5 2 4 1 

Aantal sporthallen 0 3 4 3 

Aantal turnzalen 0 1 1 1 

 
Tabel 10: benodigd accommodatiebestand Weert in 2020. 

 
Toelichting tabel 10: 
- Er is gekozen voor 3 accommodatietypes: gymzaal, sporthal, turnzaal. Het bestaande 

accommodatietype “sportzaal” is niet meegenomen. Er is geen gebruik waarvoor het 
accommodatietype sportzaal is vereist. Een sportzaal biedt een capaciteit van 2 gymzalen en 
van 2/3 sporthal, waarbij de beperking geldt dat de zaalsporten handbal korfbal zaalvoetbal en 
zaalhockey niet kunnen worden ingepast. Bij de uiteindelijke invulling van het totale 
accommodatiebestand kan wel worden gekozen voor een sportzaal als dit gunstig is.  

- Het hoge aantal van 17,5 gymzalen in de tijdsperiode 8.30-15.00 uur, is voor het grootste deel 
(16,5 gymzalen) het benodigde bestand voor de invulling van het reguliere bewegingsonderwijs 
van de scholen. Zoals beschreven in paragraaf 5.3 kan het bewegingsonderwijs worden ingepast 
in een gymzaal, maar ook in een zaaldeel van een sportzaal of sporthal, zoals nu ook gebeurt. 
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Er dient dus overdag voor het bewegingsonderwijs een combinatie van gymzalen en zaaldelen 
in sporthallen en eventueel sportzalen beschikbaar te zijn met een totale som van 16,5. In het 
cijfer 16,5 van “gymzalen bewegingsonderwijs” is nog géén rekening gehouden met de 
verwachte extra gebruiksbehoefte van de Philips van Horne en Het Kwadrant door de invoering 
van een nieuwe lesrooster en de uitbreiding van het speciaal onderwijs.  

- De turnzaal is een nadrukkelijke wens van de beide gymnastiek/turnverenigingen in Weert en is 
daarom opgenomen als onderdeel in het benodigde accommodatiebestand. Uitgangspunt hierbij 
is de turnzaal aan beide verenigingen (dames- en herenturnen) onderdak biedt. Zonder 
turnaccommodatie dient er in de tijdsperiode 15.00 – 22.00 uur circa 1,5 extra gymzalen 
beschikbaar te zijn voor deze verenigingen.  

- Er is sprake van een piekbehoefte in de tijdsperiodes doordeweeks van 8.30 – 15.00 uur en 
doordeweeks van 18.00 – 22.00 uur. De behoefte in de twee andere tijdsperiodes is gelijk of 
lager.  

 
Locatie 

Voor wat betreft de gewenste locatie geldt: 
- De scholen hebben behoefte aan een korte reistijd naar de accommodaties. Een goede 

spreiding van accommodaties over Weert, waarbij zoveel mogelijk een directe clustering met 
onderwijsvoorzieningen wordt gerealiseerd, sluit hierbij aan. Voor het naschoolse sportaanbod 
van Punt Welzijn is een gespreid gebruik van accommodaties (stadsdeelniveau) gewenst.  

- De zaalsportverenigingen en de topsportorganisaties hebben behoefte aan een lokaal 
accommodatiegebruik. Het gebruik is nauwelijks wijkgebonden. Deze organisaties wensen wel 
zoveel mogelijk gebruik te maken van één accommodatie. Door een goede clustering van 
accommodaties kan de “versnippering” van het accommodatiegebruik voor deze 
gebruikersgroepen worden beperkt.  

- De sportgroepen hebben eveneens behoefte aan een lokaal accommodatiegebruik. Een 
eventueel versnipperd gebruik voor groepen die meerdere uren per week afnemen is geen 
knelpunt. De locatie is bij de behoefte ondergeschikt aan dag en tijdstip. Voor slechts enkele 
groepen geldt dat zij uitsluitend / in hoofdzaak deelnemers hebben uit één specifieke wijk. 
Deze groepen prefereren soms nadrukkelijk het gebruik van een accommodatie in de wijk. Dit 
speelt alleen bij de huidige gymzaal Molenveld (Fatima).  

 
5.5.2 Gewenst accommodatiebestand Stramproy 
 
Gebruiksomvang, accommodatietype, tijdstip  

In tabel 11 is de verwachte ontwikkeling van de gebruiksvraag (omvang, accommodatietype, 
tijdstip) van alle gebruikersgroepen vertaald in één benodigd accommodatiebestand in 2020.  
 

  8.30- 15.30 15.30 - 18.00 18.00 - 22.00 Weekend 

  Uur uur uur   

Sporthallen 0,2 0,2 1 1 

 
Tabel 11: benodigd accommodatiebestand Stramproy in 2020. 

 
Toelichting tabel 11: 
Er is gekozen voor één accommodatietype: sporthal. De vraag in Stramproy is niet voldoende voor 
een gevarieerd aanbod aan accommodatietypes. Het is dan logisch te kiezen voor een type 
accommodatie waar alle gebruikersgroepen mee uit de voeten kunnen. Dit is een sporthal. 
Stramproy heeft nu een sporthal en een sportzaal. Beide accommodaties kennen tussen 8.30 en 
18.00 uur een zeer lage bezetting. Tussen 18.00 uur en 22.00 uur is de sportzaal voor 90% gevuld 
en de sporthal voor 70%. De sporthal in Stramproy heeft echter geen optimale maatvoering. Een 
optimale maatvoering is een hal waarin kunnen worden ingepast: 12 badmintonvelden, 3 
basketbalvelden, 3 volleybalvelden en 1 combiveld. Van het huidige gebruik van de sporthal en de 
sportzaal samen zou 95% kunnen worden ingepast in één sporthal met een optimale maatvoering. 
Als gebruikers concessies kunnen doen aan de gebruikstijden (meer gebruik voor 18.00 uur), zou 
het huidige gebruik nu al volledig kunnen worden ingepast in één sporthal met optimale 
maatvoering.  
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Hoofdstuk 6: Ontwikkelingsrichtingen 2013 -2020  
 
 
6.1 Inleiding 
 
Om te komen tot het gewenste accommodatiebestand in 2020 zijn veranderingen nodig in het 
accommodatiebestand. In dit hoofdstuk is eerst uitgewerkt welke veranderingen er nodig zijn. 
Vervolgens worden richtingen uitgewerkt voor de manier waarop dit kan worden ingevuld. Dit zijn 
de ontwikkelingsrichtingen voor de periode 2013-2020. Deze ontwikkelingsrichtingen vormen het 
kader voor het uitwerken van definitieve voorstellen vanaf 2013.  
 
Er is bewust gekozen voor de uitwerking van ontwikkelingsrichtingen in plaats van een volledig 
uitgewerkt uitvoeringsplan. Dit is gedaan om diverse redenen:  
- Definitieve keuzes zijn mede afhankelijk van andere ontwikkelingen. Wordt het speciaal 

onderwijs in Weert volledig geclusterd en waar? Verdwijnt de Koninklijke Militaire School 
definitief uit Weert? Ook beraadt de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs zich nog over de 
toekomstige huisvesting van het voorgezet onderwijs in Weert (locaties Philips van Horne en 
Het Kwadrant).  

- Ook kunnen er belemmeringen zijn, bijvoorbeeld onvoldoende ruimte om een accommodatie op 
een bepaalde locatie te kunnen inpassen.  

- Het is van belang de gebruikers te consulteren bij de definitieve uitwerking. De bevindingen in 
de nota kunnen dan worden getoetst bij de gebruikersgroepen. Is de geschetste 
vraagontwikkeling naar hun mening correct? Hoe staat het met eigen initiatieven? Een 
belangrijke vraag hierbij is bijvoorbeeld: willen en kunnen de topsportorganisaties een eigen 
topsporthal realiseren? 

- Tot slot speelt bij het maken van definitieve keuzes ook het financiële aspect een belangrijke 
rol. Hoe verhouden de gewenste wijzigingen zich tot de kosten?  

 
6.2 Basis accommodatiebestand en de gewenste aanvulling  
 
6.2.1. Weert 
 
Het basis accommodatiebestand bestaat uit de accommodaties waarvoor in de periode tot 2025 
geen grote investeringen vereist zijn. Dit bestand is dus beschikbaar in 2020 en vormt hiermee een 
vast gegeven / vast uitgangspunt. Dit bestand dient zodanig te worden aangevuld dat het totale 
gewenste accommodatiebestand wordt bereikt.  
In tabel 12 zijn de accommodaties uit het basis accommodatiebestand in Weert in beeld gebracht. 
Per accommodatie is aangegeven hoe deze kan worden gebruikt. Dit is alleen gedaan voor de 
tijdsperiodes dat er sprake is van de “piekbehoefte” zoals zichtbaar in tabel 10 in paragraaf 5.5.1.  

 
Accommodatie Inzet als Inzet als Inzet als Inzet als 

  Gymzaal Gymzaal sporthal Turnaccomm. 

  8.30 – 15.00  18.00 - 22.00 18.00 - 22.00  16.00 – 20.00 

Sporthal Boshoven 2 - 1 - 

Sporthal Aan de Bron 3 - 1 - 

Sporthal St. Theunis 3 - 1 - 

Sportzaal Philips van Horne 2 - - - 

Gymzaal Philips van Horne 1 1 - - - 

Gymzaal Philips van Horne 2 1 - - - 

Gymzaal Het College 1 - - - 

Gymzaal Aan de Bron 0,5 1 - - 

Gymzaal Markeent 1 1 - - 

Totaal 14,5 2 3 0 

Benodigd 17,5 4 4 1 

Gewenste aanvulling 3 2 1 1 

 
Tabel 12: Basis accommodatiebestand Weert 
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Toelichting tabel 12: 

- In de tijdsperiode van 8.30 – 15.00 uur is er vrijwel uitsluitend gebruik door de scholen voor het 
bewegingsonderwijs. Er is in deze tijdsperiode maar zeer beperkt gebruikt van andere 
gebruikersgroepen. Net als voor de scholen is voor deze gebruikersgroepen het 
accommodatietype gymzaal afdoende. Er is voor deze tijdsperiode daarom per accommodatie 
aangegeven hoeveel “gymzalen” in deze accommodatie beschikbaar zijn.  

- In de tijdsperiode 18.00 – 22.00 uur, is er een specifieke behoefte aan 3 accommodatietypes: 
gymzalen, sporthallen en een turnaccommodatie. Voor deze tijdsperiode is daarom per 
accommodaties aangegeven voor welke functie hij daar wordt ingezet. Voor de 
turnaccommodatie geldt een afwijkende piektijd van 16.00 – 20.00 uur.  

- De capaciteit van gymzaal Aan de Bron is overdag maar voor 50% meegerekend. Dit wegens de 
inzet als speellokaal voor basisschool aan de Bron. 

- In capaciteit van de gymzalen en de sportzaal van de Philips van Horne en de gymzaal van Het 
College wordt alleen overdag meegerekend. Het is niet mogelijk om deze accommodaties 's 
avonds en in het weekend structureel in te zetten. Bij de Philips van Horne heeft dit te maken 
met de inpandige ligging in de school. Tevens stuit gebruik in schoolvakanties op knelpunten en 
worden de zalen in het voorjaar enkele weken ingezet voor de examens. De gymzaal van het 
College is gebouwd als multifunctionele ruimte. Ze wordt na schooltijd regelmatig voor andere 
functies ingezet. In het voorjaar wordt deze zaal eveneens ingezet voor examens en aansluitend 
voor de boekenbeurs.  

- Geen enkele accommodatie kan worden ingezet als turnaccommodatie. Een turnaccommodatie 
is een permanent ingerichte accommodatie. Voor geen enkele van deze accommodaties is een 
permanente inrichting als turnaccommodatie een gewenste keuze.  

 
Tabel 12 laat zien dat om te komen tot het gewenste accommodatiebestand in 2020 het basis 
accommodatiebestand zodanig worden aangevuld dat:  
 
A. er nog 3 gymzalen beschikbaar komen voor gebruik tussen 8.30 en 15.00 uur. Invulling van dit 

gebruik vindt in hoofdzaak (95%) plaats door de scholen (bewegingsonderwijs). De invulling is 
hier flexibel. Een zaaldeel in een sporthal staat in dit geval gelijk aan een gymzaal;  

B. er nog 2 gymzalen beschikbaar komen voor gebruik tussen 18.00 en 22.00 uur. De invulling 
hiervan is niet flexibel. Voor het gebruik (diverse sportgroepen) is het accommodatietype 
gymzaal het meest gewenst;  

C. er 1 extra sporthal beschikbaar is voor gebruik tussen 18.00 en 22.00 uur voor gebruik door de 
sportverenigingen en topsportorganisaties. In dit geval geldt dat de invulling flexibel is. Er dient 
een aanvullende capaciteit te worden gerealiseerd die gelijk staat aan de capaciteit van één 
sporthal. Het accommodatietype gymzaal is niet geschikt. Een sportzaal afgestemd op de 
specifieke behoeften van de gebruikers is wel een optie.  

D. er een turnzaal beschikbaar komt voor gebruik vanaf 15.00 uur voor zowel dames- als 
herenturnen.  

 
6.2.2.  Stramproy 
 
In Stramproy liggen een sporthal en een sportzaal. In hoofdstuk 5 werd duidelijk dat voor de 
behoefte in Stramproy feitelijk kan worden volstaan met 1 sporthal. Toch kan de sportzaal niet 
worden gesloten omdat de indeling van de huidige hal niet optimaal is. De sportzaal is al oud 
(1972), maar tussentijds gerenoveerd. De sporthal is met 22 jaar nog relatief jong. Voor beide 
accommodaties geldt dat vóór 2025 geen grote investeringen zijn vereist voor instandhouding. 
Samen vormen zij dus het basisaccommodatiebestand. Het realiseren van een nieuwe sporthal in 
Stramproy op korte termijn is daarom geen reële optie. De kosten hiervan wegen niet op tegen de 
baten. Er wordt daarom in deze nota geen ontwikkelingsrichting uitgewerkt voor Stramproy.  
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6.3 Ontwikkelingsrichtingen  
 
De ontwikkelingsrichtingen hebben dus uitsluitend betrekking op de kern Weert. In deze paragraaf 
zijn voor de punten A t/m D uit paragraaf 6.2.1 de ontwikkelingsrichtingen uitgewerkt.  
 
6.3.1 Ontwikkelingsrichting 1: Gymzalen 
 
Deze ontwikkelingsrichting heeft betrekking op de punten A en B uit paragraaf 6.2.1:  
 
Aanvullend aan het basis accommodatiebestand: 
 
A. komen er nog 3 gymzalen beschikbaar voor gebruik tussen 8.30 en 15.00 uur. Invulling van dit 

gebruik vindt in hoofdzaak (95%) plaats door de scholen (bewegingsonderwijs). De invulling is 
hier flexibel. Een zaaldeel in een sporthal staat in dit geval gelijk aan een gymzaal;  

B. komen er nog 2 gymzalen beschikbaar voor gebruik tussen 18.00 en 22.00 uur. De invulling 
hiervan is niet flexibel. Voor het gebruik (diverse sportgroepen) is het accommodatietype 
gymzaal het meest gewenst;  

 
Het basisbestand dient dus met minimaal 2 en maximaal 3 gymzalen te worden aangevuld. Gezien 
de flexibiliteit bij de invulling van het gebruik door de scholen, geldt een minimum van 2 en niet 
van 3 gymzalen. Bij een keuze voor 2 gymzalen, dient een deel van de gebruiksvraag tussen 8.30 
en 15.00 uur te worden ingepast in een ander accommodatietype. Hier ligt een link met 
ontwikkelingsrichting 2, sporthallen.  
 
Kaders voor de invulling  

Voor het gebruik door de scholen is het van belang dat er een optimale clustering ontstaat van 
sport- en onderwijsaccommodaties. Bij de locatiekeuze vormt de beperking van kosten van 
busvervoer een belangrijk uitgangspunt. Gymzalen dienen dan bij voorkeur te worden gerealiseerd 
bij scholen met een groot gebruik. Als gekeken wordt naar de aard van onderwijs is met name voor 
het speciaal onderwijs een beperking van busvervoer gewenst. Vervoer is voor deze leerlingen 
meer belastend.  
Voor gebruik door sportgroepen tussen 18.00 – 22.00 uur is de beschikbaarheid van voldoende 
parkeercapaciteit van belang. De locatie binnen Weert is minder van belang. Alleen in de wijk 
Fatima geldt dat enkele groepen een sterke voorkeur hebben voor gebruik van een accommodatie 
in de wijk.  
 

De potentie van bestaande oudere accommodaties  

Bij de aanvulling kan gebruik gemaakt worden van bestaande oudere accommodaties. Voor al deze 
gymzalen geldt dat bij instandhouding op de lange termijn vervangende nieuwbouw vereist is. De 
vraag is daarom of de locatie van deze accommodaties geschikt is in relatie tot de vraag. Dit wordt 
onderstaand uitgewerkt.  
 

 Gymzaal Molenveld 

Deze gymzaal ligt bij basisschool De Kameleon. Dit is een kleine school, die in 2020 voor het 
bewegingsonderwijs naar verwachting recht heeft op maximaal 6 uur accommodatiegebruik. Er is 
dus geen sprake meer van een gunstige clustering van een sport- en onderwijsaccommodatie. 
Vanuit de wijk bestaat er behoefte aan behoud van de gymzaal. Enkele sportgroepen bestaan in 
hoofdzaak uit wijkbewoners. Ook dit wijkgebonden gebruik is echter beperkt in omvang. De 
wijkraad heeft aan de gemeente gevraagd te onderzoeken wat het kost om de openstelling van 
deze zaal nog met circa 10 jaar te verlengen.  
 

 Gymzaal St. Louis 

Deze gymzaal ligt bij de voormalige basisschool St. Martinus. De gymzaal is sinds 2009, na de 
verhuizing van de basisschool naar de locatie Aan de Bron, permanent ingericht als 
turnaccommodatie. De gymzaal kan hierdoor niet meer worden gebruikt door scholen. Sinds 2010 
wordt het naastgelegen schoolgebouw gebruikt door de Montessorischool (dependance). Dit is een 
tijdelijke huisvesting voor de dependance. Er is dus geen sprake meer van een gunstige clustering 
van een sport- en onderwijsaccommodatie. 
 

 Gymzaal Beatrixlaan 

Deze gymzaal ligt bij de scholen voor speciaal basisonderwijs het Palet en de Widdonck. Voor de 
invulling van het bewegingsonderwijs van deze scholen is in 2020 naar verwachting een capaciteit 
van één gymzaal nodig. Momenteel wordt een clustering van het volledige speciaal onderwijs in 
Weert aan de Beatrixlaan onderzocht. Voor de invulling van het bewegingsonderwijs van alle 
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scholen voor speciaal onderwijs is in 2020 een capaciteit van twee gymzalen nodig. Zowel bij 
behoud van de huidige scholen als bij een uitbreiding van het speciaal onderwijs op deze locatie is 
er sprake van een gunstige clustering van een sport- en onderwijsaccommodatie.  
 

 Gymzaal Boshoven 

Deze gymzaal ligt solitair in de wijk Boshoven, maar wel op loopafstand van beide basisscholen in 
deze wijk. Deze scholen hebben voor het bewegingsonderwijs in 2020 naar verwachting samen 
recht op 25,5 uur accommodatiegebruik. Dat staat gelijk aan één gymzaal. Ook hier is dus sprake 
van een gunstige clustering van sport- en onderwijsaccommodaties op de lange termijn.  
 

 Het Kwadrant 

Deze gymzaal is sterk verouderd. De school wenst deze gymzaal in 2015 definitief buiten gebruik 
stellen. Met de gemeente is afgesproken dat zij dan gebruik kunnen maken van sporthal Aan de 
Bron. Dit is een logische keuze omdat deze gymzaal op loop- en fietsafstand van de school ligt. Als 
gevolg van de leerlingenkrimp onderzoekt Stichting LVO momenteel in samenhang de toekomst 
van de onderwijslocaties Het Kwadrant en Philips van Horne. De verwachting is dat in de toekomst 
zoveel mogelijk leerlingen worden gehuisvest in de locatie Philips van Horne. De omvang van het 
aantal leerlingen op de locatie Kwadrant wordt dan minder. Sporthal Aan de Bron ligt vrijwel naast 
de schoollocatie Philips van Horne. De verwachte behoefte in 2020 is 5,4 zalen (bij gewijzigd 
lesrooster 6,3 zalen, voor toelichting zie: hoofdstuk 5, paragraaf 5.2.1). In de Philips van Horne 
liggen 4 zalen. Er is in sporthal Aan de Bron dus op termijn een capaciteit van minimaal 1,4 en 
maximaal 2,3 zalen nodig om het bewegingsonderwijs van deze scholen in te passen. In Aan de 
Bron is een capaciteit van 3,5 zalen beschikbaar. Nieuwbouw van een gymzaal bij Het Kwadrant 
biedt daarom geen meerwaarde op het gebied van clustering van sport- en 
onderwijsaccommodaties. 
 
Potentiële nieuwe locaties 

 
Naast een aantal bestaande locaties zijn er enkele andere locaties geschikt voor de realisatie van 
een gymzaal:  
 

 Molenakker 

In de wijk Molenakker liggen 2 basisscholen (met 3 schoollocaties). Deze hebben in 2020 voor de 
invulling van het bewegingsonderwijs samen iets meer dan één gymzaal nodig. Bij de realisatie van 
deze woonwijk begin jaren ’90 is niet gekozen voor de realisatie van een gymzaal. Dit wegens 
voldoende beschikbare capaciteit in bestaande accommodaties. De scholen maken daarom nu 
gebruik van sporthal Boshoven. Nu een verdere vernieuwing van het accommodaties in beeld is, is 
het interessant om te onderzoeken of de realisatie van een gymzaal in deze wijk alsnog haalbaar 
is. Dit is vooral een ruimtelijk vraagstuk. Is er ruimtelijk gezien een goede inpassing mogelijk bij 
één van de drie schoollocaties van deze twee scholen?  
 

 Moesel 

In de wijk Moesel ligt naast het speciaal onderwijs (Beatrixlaan) ook de brede school Moesel. Deze 
school gebruikt nu samen met de hoofdvestiging van OBS De Graswinkel sportzaal Moesel voor het 
bewegingsonderwijs. In 2020 hebben deze scholen een gezamenlijke behoefte van circa van 19,5 
uren, wat gelijk staat aan 0,8 gymzaal. Sportzaal Moesel ligt voor beide scholen op loopafstand. 
Voor OBS De Graswinkel is de afstand redelijk groot en vormt de drukke Maaseikerweg een nadeel. 
Voor de brede school Moesel is de afstand tot sportzaal Moesel klein. Noch bij de brede school 
Moesel en bij OBS de Graswinkel is het ruimtelijk mogelijk om een gymzaal in te passen. De bouw 
van een nieuwe gymzaal op de huidige locatie van sportzaal Moesel is wel mogelijk. De huidige 
clustering met de beide basisscholen blijft dan in stand, maar is zeker niet optimaal.  
 

 Leuken 

In 2004 is in het uitvoeringsprogramma van de beleidsvisie “Ruimte voor onderwijs en sport” de 
realisatie van een gymzaal in de wijk Leuken opgenomen. Het uitvoeringsjaar was 2007. De locatie 
was nader te bepalen waaraan de voorwaarde was verbonden dat de gymzaal op loopafstand van 
de basisschool diende te liggen. In de uitvoering is aanvankelijk gekeken naar het gebied 
Vrouwehof. De basisschool heeft toen aangegeven de voorkeur te geven aan realisatie bij de 
school. Wegens de voorziene nieuwbouw van de school is toen besloten de bouw van de gymzaal 
uit te stellen en te betrekken bij de uitwerking van de nieuwbouw van de school. Dit is opgenomen 
in de “Actualisatienota 2007” van de beleidsvies “Ruimte voor onderwijs en sport”. De basisschool 
in Leuken heeft naar verwachting in 2020 een capaciteit van 0,5 gymzalen nodig. Er is hierdoor 
sprake van beperkte clustering van sport en onderwijsvoorzieningen.  
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Richting voor de invulling 

Het basisbestand dient met minimaal 2 en maximaal 3 gymzalen te worden aangevuld. Gezien de 
flexibiliteit bij de invulling van het gebruik door de scholen, geldt een minimum van 2 en niet van 3 
gymzalen. Bij een keuze voor 2 gymzalen, dient een deel van de gebruiksvraag tussen 8.30 en 
15.00 uur te worden ingepast in een ander accommodatietype. Hier ligt een link met 
ontwikkelingsrichting 2, sporthallen.  
 
Op grond van de beoordeling van bij de potentie van huidige en nieuwe locaties is de richting voor 
de invulling als volgt:  
- Het realiseren van 2 of 3 nieuwe gymzalen. Mogelijke locaties hiervoor zijn: Beatrixlaan 

(clustering met speciaal onderwijs), Boshoven (clustering met basisscholen in deze wijk), 
Molenakker (clustering met basisscholen in deze wijk), Moesel (clustering met basisschool 
Moesel en Graswinkel), de locatie Leuken (clustering met basisschool Leuken).  

- Sluiten van de gymzalen St. Louis en Molenveld. Voor deze locaties is er (op termijn) geen 
sprake meer van een gunstige clustering van sport- en onderwijsaccommodaties.  Renovatie of 
nieuwbouw wordt daarom niet voorgesteld. 

- Sluiten van de huidige gymzaal op Boshoven. Renovatie is vereist. Eventuele nieuwbouw wordt 
meegewogen bij de keuzes voor de realisatie van de nieuwe gymzalen. 

- Sluiten van de gymzaal bij Het Kwadrant (keuze van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs). 
 
Voor de realisatie van de nieuwe gymzalen bestaat de voorkeur voor:  
1. de locatie Beatrixlaan (mits speciaal onderwijs hier gehuisvest blijft). 
2. de locatie Molenakker.  
 
Deze locaties scoren het beste op de uitgangspunten: 
- Clustering met scholen met hoge gebruiksbehoefte. 
- Clustering met speciaal onderwijs.  
 
De locaties Boshoven, Moesel en Leuken scoren minder goed:  
- De basisscholen van Boshoven kunnen ook gebruik maken van de sporthal in Boshoven. De 

reistijd naar deze accommodatie is voor de scholen uit Boshoven het kleinst. Het is het meest 
logisch het bewegingsonderwijs van deze daar in te passen. Als bij het verder uitwerken van 
deze onderzoeksrichting toch wordt geopteerd voor een gymzaal in Boshoven, kan worden 
onderzocht of de clustering van sport- en onderwijsaccommodaties kan worden verbeterd door 
de gymzaal direct te koppelen aan één van de drie schoollocaties.  

- Voor de locatie (sportzaal) Moesel geldt dat er geen directe clustering gerealiseerd kan worden 
met de basisschool in deze wijk. Tevens ligt de locatie Beatrixlaan ook in de wijk Moesel. Een 
realisatie van nieuwe gymzalen op twee locaties in deze wijk is niet efficiënt en draagt ook niet 
bij aan een evenwichtige spreiding van accommodaties in Weert.  

- In Leuken geldt dat het wel mogelijk is om een directe clustering te realiseren met een 
onderwijsvoorziening. De gebruiksbehoefte van deze school is echter relatief laag (0,5 zaal). 
Het is daarom logisch om niet meer te opteren voor deze locatie. Het bewegingsonderwijs van 
basisschool Leuken wordt sinds 2011 (sloop sporthal Leuken) ingepast in sporthal Aan de Bron. 
De reisafstand (bus) naar deze accommodatie is beperkt.  

 
Naast de realisatie van nieuwe gymzalen wordt voorgesteld om: 
- te onderzoeken of bij gymzaal Aan de Bron een aanvullende bergruimte kan worden 

gerealiseerd. Dit maakt deze gymzaal beter bruikbaar voor bewegingsonderwijs van de scholen; 
- een verlengde openstelling van gymzaal Molenveld (Fatima) te onderzoeken. Dit is een wens 

vanuit de wijk. In dit onderzoek dient de wijkraad te worden betrokken. Is de verlengde 
openstelling reëel in relatie tot de gebruiksvraag vanuit de wijk? Welke kosten zijn gemoeid met 
een verlengde openstelling? Wil en kan de wijk een rol spelen in het beheer? Dit zijn vragen die 
dienen te worden ingevuld.  

- overleg te voeren met de eigenaar van de gymzaal in Swartbroek (Stichting Accommodatie 
Swartbroek) om inzicht te krijgen of de exploitatie van deze gymzaal op de lange termijn 
haalbaar is. De stichting verzorgt het beheer en de exploitatie van deze accommodatie. De 
gemeente levert jaarlijks een beperkte financiële bijdrage van € 15.000,-. Deze vergoeding 
bestaat uit de klokurenvergoeding voor het bewegingsonderwijs van de basisscholen uit 
Swartbroek en Tungelroy. Deze is in 2012 € 11.800,-. Dit bedrag wordt aangevuld tot € 
15.000,-.  
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Financiën 

De kosten zijn afhankelijk van de definitieve keuzes en worden daarom uitgewerkt bij de definitieve 
voorstellen.  
 
Als de realisatie van een nieuwe gymzaal noodzakelijk is voor de invulling van het 
bewegingsonderwijs van de scholen, kunnen de kosten in principe worden gedekt uit het  
onderwijshuisvestingsbudget. De vastgelegde vergoeding (prijspeil 2013) bedraagt: € 750.545,33 
(realisatie op het schoolterrein) respectievelijk € 765.725,55 (realisatie op een afzonderlijk 
terrein). Deze vergoeding omvat tevens de kosten van fundering op staal en de inrichting van het 
terrein. De grondkosten zijn hierin niet begrepen. In bovenstaande bedragen is uitgegaan van een 
standaardmaat van de sportruimte van 252 m2. Een vergroting van de sportruimte naar 308m2, 
waarvoor is gekozen bij de nieuwe gymzaal Markeent leidt tot meerkosten van circa € 85.000,-.  
 
6.3.2. Ontwikkelingsrichting 2: Sporthallen 
 
In deze ontwikkelingsrichting is punt C uit paragraaf 6.2.1 uitgewerkt:  
 
Aanvullend aan het basis accommodatiebestand: 
 
C. Is er nog één sporthal beschikbaar is voor gebruik tussen 18.00 en 22.00 uur voor gebruik door 

sportverenigingen en topsportorganisaties. In dit geval geldt dat de invulling flexibel is. Er dient 
een aanvullende capaciteit te worden gerealiseerd die gelijk staat aan de capaciteit van één 
sporthal. Het accommodatietype gymzaal is niet geschikt. Een sportzaal afgestemd op de 
specifieke behoeften van de gebruikers is wel een optie.  

 

Kaders voor de invulling  

De totale capaciteit aan sporthallen dient zoveel mogelijk geclusterd te worden gerealiseerd. 
  
Onderstaand worden de mogelijkheden uitgewerkt. Vanuit het uitgangspunt clusteren van 
capaciteit wordt eerst gekeken naar de mogelijkheden om bij bestaande accommodaties, die vallen 
binnen het basisbestand, uitbreidingen te realiseren. Daarna worden ook andere opties in beeld 
gebracht, waarbij het uitgangspunt van clustering meer is losgelaten. Het is van belang om de 
mogelijkheden breed in beeld te brengen. Bij uiteindelijke keuzes zullen immers ook financiële 
aspecten een rol spelen.  
 
Potentie uitbreiding van capaciteit bij bestaande accommodaties (uit het basisbestand) 

 
 Sporthal Aan de Bron 

Bij deze sporthal is het ruimtelijk gezien niet mogelijk om een uitbreiding te realiseren.  
 

 Sporthal Boshoven 

Bij deze accommodatie is er voldoende ruimte om een uitbreiding van de zaalcapaciteit te 
realiseren. Bij de sporthal is ook voldoende parkeercapaciteit.  
 

 Sporthal St. Theunis  

Bij deze accommodatie is voldoende ruimte om de zaalcapaciteit uit te breiden. Oorspronkelijk was 
het doel om naast de sporthal de nieuwbouw van sportschool Vitae te realiseren. Vitae heeft 
uiteindelijk gekozen voor een andere locatie. Op deze locatie is er sprake van een beperkte 
parkeercapaciteit. Dit kan een knelpunt vormen. 
 
Handhaving van bestaande accommodaties (buiten het basisbestand): 

 
 Sportzaal Moesel 

Deze sportzaal is verouderd en toe aan grondige renovatie / nieuwbouw. Handhaving van deze 
accommodatie draagt niet bij aan de gewenste clustering van capaciteit voor de 
zaalsportverenigingen en topsportorganisaties. De horeca bij deze accommodatie heeft ook een 
caféfunctie voor de bewoners uit wijken Moesel, Keent en Graswinkel.  
 

Gebruik van overige accommodaties in Weert 

 

 Sporthal KMS terrein 

De kans bestaat dat het Ministerie van Defensie in 2013 definitief besluit de Koninklijke Militaire 
School in Weert te sluiten. Op het Kazerneterrein ligt een sporthal. Deze verkeert in goede staat. 
Een renovatie is voor 2025 niet vereist. De hal is geschikt als trainingsaccommodatie. Bij 
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wedstrijden geldt de beperking van een kleine tribune. De sporthal heeft een krachtsportruimte en 
een dojo*.  
 
* een kleine zaal met een mat als vloer die geschikt is voor de beoefening van Japanse vechtsporten als 
jiujitsu, judo, karate en aikido. 

 
Gebruik van accommodaties buiten de kern Weert of de gemeente Weert 

 

 Sporthal Op den Das (Altweerterheide) 

Deze hal dateert uit 1988 en is daarmee relatief jong. Op grond van een levensduur van 40 jaar, 
kan deze hal tot 2028 in beeld blijven. De hal is gebouwd door een stichting die hiervoor een 
eenmalige financiële bijdrage kreeg van de gemeente. Na 10 jaar bleek exploitatie van de hal door 
de stichting niet meer haalbaar en heeft de gemeente het eigendom en de exploitatie 
overgenomen. Het gebruik vanuit het dorp is sinds die tijd verder gedaald en is nu nihil. De hal 
heeft daarom nu een “overloopfunctie” voor verenigingen uit Weert. Overdag ligt de hal nagenoeg 
leeg.   
 

 Sporthallen Nederweert 

Alle gemeenten krijgen te maken met minder financiële middelen, waardoor de exploitatie van 
accommodaties onder druk komt te staan. De gemeente Nederweert heeft twee sporthallen die een 
gunstige ligging hebben ten opzichte van de gemeente Weert. Indien hier nu of in de toekomst 
leegstand is op tijden dat er in Weert een accommodatietekort is, is samenwerking een goede 
optie. Zeker voor sportbeoefening door volwassen mag dit (reistijd) geen knelpunt opleveren. Ook 
voor het naschoolse sportaanbod van het voortgezet onderwijs liggen hier kansen. Een deel van de 
leerlingen van het voortgezet onderwijs woont in de gemeente Nederweert.  
 
Richting voor de invulling 

Op grond van de in kaart gebrachte potentie van de bestaande accommodaties wordt voorgesteld 
om: 
- sportzaal Moesel niet te behouden voor de zaalsport. Er is op korte termijn nieuwbouw vereist. 

Behoud vergt dus een grote investering. Hiermee wordt geen verbetering gerealiseerd ten 
opzichte van de huidige situatie. Uitbreiding van capaciteit bij sporthal Boshoven en St. Theunis 
is dan een betere optie. De huidige caféfunctie van de horeca van sportzaal Moesel is een 
aandachtspunt. Beoordeeld dient te worden of het gewenst is dat een dergelijke voorziening 
behouden dient te blijven voor de wijk. Hiervoor dient overleg plaats te vinden met de huidige 
huurder.  

- de exploitatie van sporthal Altweerterheide bij voorkeur te beëindigen. De hal is technisch nog 
in goede staat. De ligging van deze accommodatie sluit echter niet aan bij de herkomst van de 
gebruikers. Voortzetting van de exploitatie kan uiteindelijk het resultaat zijn van een financiële 
afweging.    

 
Het is moeilijk om al een duidelijke richting te lanceren voor de invulling van de gewenste 
aanvullende capaciteit in Weert. Er zijn veel mogelijkheden. Uitbreiding van capaciteit is mogelijk 
bij de sporthallen Boshoven en St. Theunis. Daarnaast kan de sporthal van de KMS mogelijk een 
rol vervullen. En ook accommodaties buiten Weert kunnen in beeld komen.  
 
Bij de invulling die uiteindelijk wordt gekozen, spelen de behoeften van de gebruikers een 
belangrijke rol. Een belangrijke vraag hierbinnen is: wat willen de topsportorganisaties? De 
topsportorganisaties uiten regelmatig de behoefte aan een eigen topsporthal. Het heeft echter nog 
niet geresulteerd in een concreet haalbaar plan. De definitie van een topsporthal is ook niet 
duidelijk. Wat voorzien de topsportorganisaties met een topsporthal? Is er naast topsport ook 
ruimte voor andere gebruikers? Kunnen de belangen van basketbal en volleybal in één hal worden 
gediend?  
Belangrijkste doel van een topsporthal voor de topsportorganisaties lijkt de realisatie van vrijheid 
om de activiteiten volledig naar eigen behoefte in te plannen. Hier zijn in de huidige situatie zeker 
knelpunten. Door een uitbreiding van de capaciteit bij sporthal Boshoven en/of St. Theunis, 
ontstaan in ieder geval nieuwe mogelijkheden in de verdeling van de ruimte van de sporthallen.  
Wat van belang is voor het maken van de juiste keuzes is duidelijkheid. Een goed overleg met en 
tussen gebruikers is hiervoor van belang. Op basis hiervan kan de denkrichting verder worden 
geconcretiseerd.  
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Financiën 

De kosten zijn afhankelijk van de definitieve keuzes en worden daarom uitgewerkt bij de definitieve 
voorstellen. Hierbij zal ook inzicht worden verschaft in de kosten van alternatieven, zodat het 
mogelijk is om bij de definitieve keuzes ook een afweging te maken op basis van de kosten.  
 
6.3.3 Ontwikkelingsrichting 3: Turnaccommodatie 
 
De Weerter turnverenigingen uiten al jaren de wens voor een specifieke turnvoorziening in Weert. 
Een specifieke voorziening is belangrijk voor een goede ontwikkeling van deze sport. Dit houdt 
verband met de veiligheid. Veiligheid is essentieel om te komen tot een hoger prestatieniveau.  
Het steeds opbouwen en afbreken van de turntoestellen i.v.m. het vrijmaken van de accommodatie 
voor andere gebruikersgroepen, is belastend en bevordert ook slijtage aan toestellen. Bij vast 
geplaatste toestellen kunnen aanvullend goede vaste veiligheidsvoorzieningen rondom de 
toestellen worden gerealiseerd, zoals een valkuil met schuimblokken. Een hoge mate van veiligheid 
is essentieel voor het aanleren van oefeningen met een hogere moeilijkheidsgraad.  
 
Momenteel is gymzaal St. Louis ingericht als turnvoorziening voor turnvereniging Jan van Weert 
(damesturnen). Tensor Turnen (herenturnen) maakt gebruik van gymzaal Boshoven. Deze is niet 
permanent ingericht. Deze vereniging maakt daarom aanvullend veel gebruik van specifieke 
turnvoorzieningen in Budel en Veldhoven.  
 
De turnsport is een van de speerpuntsporten binnen het beleid van de Provincie Limburg. Een van 
de doelstellingen binnen het provinciale beleid is de realisatie van regionale trainings-
accommodaties. Er is in Midden-Limburg geen specifieke turnvoorziening, terwijl hier bij de 
verenigingen wel behoefte aan is. Een voorziening in een grotere gemeente is een efficiënte keuze. 
De accommodatie kan dan zowel voorzien in de behoefte van de lokale verenigingen als de 
behoefte van verenigingen uit de regio. Voor een goede ontwikkeling van de turnsport is 
samenwerking tussen verenigingen steeds belangrijker. Het aantrekken van goede trainers voor de 
talenten is voor de individuele verenigingen nu bijvoorbeeld een knelpunt. Bij een samenwerking in 
een regionale accommodatie kunnen verenigingen de krachten op dit gebied bundelen.  
 
Richting voor de invulling 

De richting is om in overleg met de verenigingen, de bond en de Provincie te onderzoeken of er 
een breed draagvlak bestaat voor een regionale turnaccommodatie.  
Financiën spelen een belangrijke rol in dit proces. De voorziening zal betaalbaar moeten zijn voor 
zowel de gemeente als de verenigingen. In dit opzicht is het interessant om te onderzoeken in 
welke mate er multifunctioneel gebruik mogelijk is. Een permanent ingerichte turnaccommodatie is 
in principe niet geschikt voor ander gebruik, ook niet voor scholen. Wel kan er meerwaarde worden 
gezocht in de combinatie van een turnaccommodatie met een andere sportaccommodatie. Kan het 
permanent ingerichte deel in omvang worden beperkt als deze ruimte kan worden gekoppeld aan 
een multifunctionele sportruimte (gymzaal of andere zaal)? Als de accommodatie een regiofunctie 
kan krijgen, liggen er mogelijk kansen voor een cofinanciering door derden. 
Een andere optie om het betaalbaar houden van de voorziening is het benutten van een bestaande 
voorziening. Als de gemeente besluit de sporthal in Altweerterheide niet meer te exploiteren voor 
de huidige doelen, kan deze mogelijk een functie vervullen voor de turnsport? De ligging van deze 
hal is voor de Weerter verenigingen een nadeel. De turnsport wordt in hoofdzaak beoefend door 
kinderen. Voor de regiofunctie is dit geen knelpunt. Deze kinderen zullen in de regel door ouders 
met de auto worden gebracht.  
 

Financiën 

De kosten zijn afhankelijk van de definitieve keuzes en de uitkomsten van nader onderzoek naar 
de mogelijkheden van cofinanciering. De kosten worden daarom uitgewerkt bij de definitieve 
voorstellen. Hierbij zal ook inzicht worden verschaft in de kosten van alternatieven, zodat het 
mogelijk is om bij de definitieve keuzes ook een afweging te maken op basis van de kosten.  
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6.4 Planning 
 
Voor de vertaling van de ontwikkelingsrichtingen in definitieve voorstellen geldt de volgende 
planning:  
 
 
Wanneer 
 

Wat 

Tweede en derde kwartaal 2013 
 

Overleg met belanghebbenden: 
- toetsen ontwikkelingsrichtingen 
- ideevorming 
 
Nader onderzoek: 
- ruimtelijk 
- financieel  
- overige aspecten (op basis overleg 

belanghebbenden) 
  

Vierde kwartaal 2013 Uitwerking voorstellen per 
ontwikkelingsrichting. 
 

Eerste kwartaal 2014 
 

Besluitvorming door de raad.  

 
In 2013 worden aparte voorstellen ter besluitvorming aan de raad voorgelegd over:  
- Clustering huisvesting speciaal onderwijs;  
- Ruimtelijke visie herinrichting Centrumgebied Leuken, waaronder de nieuwbouw van basisschool 

Leuken.  
 
Deze kadernota vormt voor deze voorstellen het toetsingskader voor keuzes op het gebied van 
binnensportaccommodaties.  



 

 

 

 

 

 

Bijlagen 



 



Bijlage 1: Overzicht Binnensportaccommodaties

Boshoven

Molenveld

Gymzaal

Sportzaal

Sporthal

Boshoven

Op den Das

Grenslibel

St. Louis

Beatrixlaan

Moesel

Swartbroek

St. Theunis

KMS

Het College

Aan de Bron

Markeent

Het Kwadrant

2

Ph. Van Horne
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Bijlage 2: Specificatie normuren per school 

 

Basisonderwijs Weert 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2022 

                

Montessorischool 19,5 19,5 18 16,5 15 13,5 13,5 
OBS Molenakker 24 21 19,5 19,5 16,5 16,5 16,5 
BS Oda 19,5 19,5 21 22,5 21 21 19,5 

OBS De Uitkijktoren 9 9 7,5 6 6 6 6 
BS St. Franciscus (Laar) 4,5 3 3 3 3 3 6 
BS Aan de Bron 16,5 15,5 15 15 15 13,5 13,5 
BS Leuken 15 13,5 15 15 15 15 13,5 

BS De Kameleon 6 6 6 6 6 6 6 
BS het Dal 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 6 6 
OBS de Graswinkel 21 19,5 19,5 19,5 18 16,5 15 

Brede school Moesel 16,5 15 13,5 13,5 9 9 7,5 
Totaal aantal klokuren 159,0 149,0 145,5 144,0 132,0 126,0 123,0 

Benodigd aantal accommodaties 6,1 5,7 5,6 5,5 5,1 4,8 4,7 

        

        

Speciaal (basis) onderwijs Weert 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2022 

                

SBO Het Palet 27 27 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 
Ortholaan/Widdonck/Wijnberg 0 0 9 38,25 38,25 38,25 38,25 
Totaal aantal klokuren  27 27 33,75 63 63 63 63 

Benodigd aantal accommodaties 1,0 1,0 1,3 2,4 2,4 2,4 2,4 

        

        

Het College 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2022 

                

Het College 144 110 95,25 113,75 118,76 114 98,04 
Totaal aantal klokuren 144 110 95,25 113,8 118,8 114 98,04 

Benodigd aantal accommodaties 4,8 3,7 3,2 3,8 4,0 3,8 3,3 

        

        

Philips van Horne + Het 

Kwadrant 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2022 

                
Philips van Horne SG 160 153 167,75 133,5 131,76 123,86 106,5 
Het Kwadrant 76 87 101,25 100 103,9 100,68 84,17 
Totaal aantal klokuren 236 240 269 233,5 235,7 224,5 190,7 

Benodigd aantal accommodaties 6,7 6,9 7,7 6,7 6,7 6,4 5,4 

        

        

Basisonderwijs dorpen 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2022 

                
BS Joannes (Tungelroy) 4,5 4,5 3 3 3 3 3 
BS. St. Jozef (Altweerterheide) 4,5 4,5 3 3 3 3 3 
OBS de Duizendpoot (Stramproy) 6 4,5 3 3 3 3 3 
BS de Firtel (Stramproy) 16,5 13,5 13,5 13,5 12 10,5 10,5 

BS St. Laurentius (Swartbroek) 3 3 3 3 3 3 3 
Totaal aantal klokuren 34,5 30,0 25,5 25,5 24,0 22,5 22,5 

Benodigd aantal accommodaties 1,33 1,15 0,98 0,98 0,92 0,87 0,87 
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Bijlage 3: Toelichting tabellen 8 en 9 uit hoofdstuk 5  
 
 
Toelichting tabellen 8 en 9 hoofdstuk 5: 
 
- Het bewegingsonderwijs van de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs wordt niet ingevuld in 

een binnensportaccommodatie. Deze groepen bewegen in de speellokalen van de scholen. 
Hiervoor worden geen normuren berekend.  

 
- De gemiddelde lestijd in het regulier basisonderwijs en het speciaal onderwijs bedraagt circa 26 

uur per week. Het benodigde aantal accommodaties voor deze scholen is berekend door het 
totale aantal normuren te delen door 26. Dit is conform de verordening onderwijshuisvesting 
van de gemeente Weert.  

 
- Alle basisscholen nemen deel aan het schoolzwemmen. De groepen 4 en 5 zwemmen om de 

week één uur in De IJzeren Man. De basisscholen uit Weert (tabel 8) vullen samen wekelijks 
gemiddeld 10 uur bewegingsonderwijs in het zwembad in, in plaats van in de gemeentelijke 
binnensportaccommodaties. Dit is een capaciteit van circa 0,4 zaal. Dit is niet meegenomen in 
de cijfers van tabel 8. Bij de berekende uren / benodigde capaciteit kunnen dus ook de uren 
schoolzwemmen allemaal in de gemeentelijke accommodaties worden ingevuld. In de praktijk is 
het ook lastig hier 100% “winst” te boeken in de capaciteit van de binnensportaccommodaties, 
omdat het schoolzwemmen om de week plaatsvindt. Nu liggen hierdoor sommige uren in een 
gymzaal / sporthal om de week “leeg”. Bij de dorpen kunnen de uren schoolzwemmen altijd 
probleemloos worden ingevuld in de binnensportaccommodaties (overcapaciteit 
accommodaties).   

 
- De gemiddelde lestijd in het regulier voortgezet onderwijs bedraagt circa 30 uur per week. Het 

College werkt met een vast lesrooster van 30 uur per week voor alle leerlingen (nieuw 
lesrooster ingevoerd in 2011). De Philips van Horne en het Kwadrant werken met een lesrooster 
van gemiddeld 35 uur per week, waarbij de meeste leerlingen enkele roostervrije uren hebben. 
Het benodigde aantal accommodaties is berekend door het totale aantal normuren te delen door 
35 (Philips van Horne en Kwadrant) en 30 (Het College). Dit wijkt af van de verordening 
onderwijshuisvesting van de gemeente Weert. Hierin is voor de sportaccommodaties een 
capaciteit van 40 uur per week opgenomen. Dit sluit echter niet aan bij de realiteit.  

 
- In de periode 2006-2012 is het benodigde aantal zalen in Weert, ondanks een afname van het 

aantal leerlingen, gestegen met 0,6. De oorzaak hiervan is tweeledig. In de eerste plaats is het 
speciaal onderwijs in Weert in deze periode flink uitgebreid. In het speciaal onderwijs geldt een 
hoger aantal normuren per week dan in het reguliere basisonderwijs. In de tweede plaats komt 
dit door de kortere lestijd van Het College.   

 
- In de periode 2012 – 2022 daalt het benodigde aantal zalen in Weert naar verwachting met 2,6. 

Deze daling van 14% is volledig te wijten is aan de terugloop van het aantal leerlingen in het 
regulier onderwijs. Er wordt vanuit gegaan dat de demografische ontwikkeling niet van invloed 
is op het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs. Daarom is hier geen daling van het 
benodigd aantal zalen verwerkt. 

 
- Mogelijk wordt het speciaal onderwijs in 2014 verder uitgebreid. Het gaat om een 

nevenvestiging van de “Maaskei”. Het betreft 24 leerlingen. Hieraan is een aantal van minimaal 
4,5 en maximaal 9 normuren verbonden. Dit leidt tot een extra benodigd aantal zalen van 
maximaal 0,4 zaal.  Dit is nog niet in tabel 8 verwerkt.  

 
- Het aantal zalen in de dorpen neemt in de periode 2006-2022 overal af door het teruglopende 

aantal leerlingen.  
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Bijlage 4: Ontwikkeling aantal leden verenigingen 2004-2012 
 

Vereniging Jeugdleden Jeugdleden Verschil Seniorleden Seniorleden Verschil  Totaal leden Totaal leden Verschil 

  2004 2012 2004-2012 2004 2012 2004-2012 2004 2012 2004-2012 

Stramproy                   
Badmintonclub Stramproy 4 0 -100% 36 19 -47% 40 19 -53% 

Basketbalclub Aeternitas 73 74 1% 61 65 7% 134 139 4% 

Volleybalver. Stravoc 88 110 25% 80 85 6% 168 195 16% 

Gymnver. de Bottenkrakers 177 73 -59% 40 28 -30% 217 101 -53% 

Tafeltennisver. Smash 5 11 120% 17 19 12% 22 30 36% 

Totaal 347 268 -23% 234 216 -8% 581 484 -17% 

                    
Weert, gebruik 

sporthallen                   
Zaalvoetbalver. Weert 26 39 50% 79 82 4% 105 121 15% 

Badmintonclub Weert '67 59 58 -2% 99 88 -11% 158 146 -8% 

Basketbalstars Weert 97 165 70% 64 90 41% 161 255 58% 

Handbalver. Rapiditas 121 115 -5% 63 59 -6% 184 174 -5% 

Korfbalver. Wertha 0 0   22 22 0% 22 22 0% 

Volleybalclub Boshoven 36 17 -53% 49 33 -33% 85 50 -41% 

Volleybalclub Weert 123 94 -24% 70 61 -13% 193 155 -20% 

Totaal 462 488 6% 446 435 -2% 908 923 2% 

                    

Weert, gebruik gymzalen                   

Tafeltennisver. Megacles 37 51 38% 78 111 42% 115 162 41% 

Turnver. Jan van Weert 420 216 -49% 188 140 -26% 608 356 -41% 

Turnver. Tensor 20 53 165% 26 11 -58% 46 64 39% 

Totaal 477 320 -33% 292 262 -10% 769 582 -24% 

                    

Totaal Weert 939 808 -14% 738 697 -6% 1677 1505 -10% 

 
Bron cijfers: 
- Aanvraag jaarlijkse subsidies 2004 en 2012. 
 


