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Van 2008-
2018

• Voor 2008 : slechte velden
• Noodzaak renovatie
• Kosten renovatie versus aanleg 

kunstgrasveld (KG)
• Verwachting daling aantal leden
• Advies : aanleg KG i.p.v. renovatie 

natuurgrasveld
• Intentie overeenkomst 
• Op basis van bovenstaande: aanleg KG 

veld inclusief intentieovereenkomst
• 2 belangrijke zaken in overeenkomst *

• 2012 – Geen evaluatie
• 2013 – Geen verhuizing (geen ruimte). 



Van 2008 -
2018

• Na 2012/2013 verschillende nota’s, 
beleid en advies stukken
• Centralisatie 
• Belangrijk : 
• Kostenreductie 
• VV Amstenrade is een 

toekomstbestendige stabiele 
vereniging (Huis voor de Sport + 
Uitvoering Dorpsontwikkelingsplan) 

• VV Amstenrade naar Oirsbeek 
(sportboulevard ) op basis van huidige 
accommodatie 
• Dit is geen kostenreductie 



Van 2008 -
2018

• Partijprogramma’s 2014-2018:

• De kern centraal

• Verenigingsleven belangrijk voor sociale 

cohesie

• Verenigingen behouden in kernen, 

ondersteunen en sterk maken

• Investeren in toekomstbestendige 

verenigingen

• Accommodaties efficiënt gebruiken

• We doen het samen met de bewoners : 

• luisteren en participatie bevorderen.

• Adveo en VV Schinnen op 2 accommodaties 

• Fusie Adveo en VV Schinnen, VV Puth sluit aan 

• Keuze wordt gemaakt voor accommodatie  

VV Schinnen



Van 2008 -
2018

• Adveo accommodatie komt leeg te liggen 
• Verhuizing VVA wordt weer actueel
• Zorgboulevard 
• VVA in gesprek(ken) met gemeente
• Herontwikkeling de Gyselaar
• Cicero/ZoWonen/Innovo

• We hebben de grond nodig anders kunnen 
we de plannen niet realiseren 
• Plannen t.a.v. : Zowonen/Cicero/Innovo

• Gemeente: We gaan nut en noodzaak 
aantonen
• BELANGRIJK : VVA heeft tijdens alle 

gesprekken aangegeven : LAAT ONS 
MEEDENKEN 



Van 2008 -
2018

• 2016/17: gesprekken met gemeente en Huis 
voor de Sport  

• Onderwerp : samenwerken/fuseren

• Nut en Noodzaak aantonen

• Vervolggesprekken: Huis van de Sport 

• Inventarisatie van behoeften van Alfa 
Sport en VVA indien verhuizing plaats 
zou vinden.

• Maart 2017: Opzegging huurovereenkomst 
VVA tegen 31-12-2017

• Juni 2017: Bijeenkomst gemeente

• Voorstellen nieuwe projectleider 

• Hoe samenwerken

• Welke accommodatie voor wie 



Van 2008 -
2018

• September 2017 Gemeentehuis Schinnen
• Vervolggesprek juni
• Uitspraak projectleider : 

• Nut en noodzaak aantonen is niet belangrijk
• Planvorming gaat uit van verhuizing VVA 
• De ontwikkelaars kijken naar gebied alsof 

VVA er niet is

• Oktober 2017 Dorpsbijeenkomst Oud Dorp
• Belangrijke bijeenkomst 
• Algemeen uniform geluid: 

• Verenigingen zijn heel belangrijk voor onze 
kern

• Veiligheid en leefbaarheid
• Identiteit dorp
• Omni vereniging is al weg
• VVA ook weg: is niet goed voor het dorp



Van 2008 -
2018

• Vanaf oktober 2017 intensieve 
samenwerking Verenigingen van 
Amstenrade:
• We willen ons inzetten voor 

leefbaarheid, levendigheid en sociale 
cohesie 
• Daarvoor zijn de verenigingen belangrijk
• We zien veel mogelijkheden 

samenwerking in plan Gyselaar
• Integratie zorg/onderwijs/cultuur/sport
• Multifunctioneel gebruik van ruimtes 

voor alle verenigingen
• Zorg en aandacht voor functie 

gemeenschapshuis 
• Samenwerkende verenigingen: contact 

gezocht met Gemeente, Cicero, 
ZoWonen, Innovo
• Willen VVA voor kern behouden



Van 2008 -
2018

• December 2017 : 
• Voorstel voor verhuizing VVA naar Adveo

Complex
• Brief Samenwerkende verenigingen
• Resultaat: voorstel teruggetrokken door 

Gemeente (niet voldoende onderbouwd)

• Gesprekken en correspondentie: 
Wethouders/raadsleden/externe partijen

• 22 Maart 2018 : 
• Nieuw voorstel naar raad 

• (investeringsaanvraag)
• Door raad geaccordeerd
• Amendement verworpen
• Bewoners Amstenrade massaal aanwezig

• 21 April Flyeractie 



Huidige Status 

25 April: 
• gesprek gemeente - Samenwerkende 

Verenigingen
• Invulling accommodatie

1 Mei: 
• gesprek gemeente - bestuur VVA 
• Vlekkenplan herinrichting Gyselaar







Pauze



Hoe zien wij 
de toekomst

• Een vitale leefbare kern
• Waar volop levendigheid is 
• Waar jong en oud zich kan treffen
• Waar verenigingen samen kunnen werken in 

een multifunctioneel gebouw
• Waar zorg/sport/onderwijs/cultuur zich 

versterkt
• Waar we samen zaken kunnen oppakken
• Waar we zorgen voor elkaar



Hoe zien wij 
de toekomst

• Niet meer achterom kijken wat er 
gebeurd en besloten is 
• Samen vooruit kijken wat mogelijk is 
• Iets moois neerzetten waar we met z’n 

allen trots op kunnen zijn
• Samenwerken



Alternatieven

• Gericht op samenwerking 
• Gericht op multifunctioneel gebruik 
• Gericht op zo efficiënt mogelijk gebruik
• Gericht op kostenbewust gebruik

• Goed voor iedereen
• Goed voor de natuur
• Goed voor de portemonnee



Alternatieven

1. 1 Bouwkavel minder 
2. 2 bouwkavels minder 
3. Bouwkavels handhaven
a) Integratie: 

School/Kinderopvang/Bibliotheek/
Sport

b) Integratie: 
Als vorige en met Zorg











Alternatieven

• Voordelen :
• Gezamenlijk gebruik 

accommodaties
• Minder kosten voor gemeente

• Geen “extra” concurrentiestrijd 
Alfa sport en VVA
• Alfa Sport “sportpark naar 

keuze”
•Openclub Oirsbeek
•Openclub Amstenrade
• De natuur vaart er wel bij



Kosten

• 1 KG in Amstenrade – 1 KG Locatie 
Sportboulevard
• Integratie Kleed en Kantine 

accommodatie in Amstenrade
• Geen 2 Kleed en Kantine accommodaties 

in Oirsbeek
• Geen extra renovatie Kleed en Kantine 

Accommodatie in Oirsbeek
• Geen extra kosten aanleg Trapveldje 



Onze Conclusie: 

• Herinrichting Gyselaar
• Nieuwe Voorzieningen ( School – Peuterspeelzaal -Koeteleboet –

Bibliotheek – Gymzaal )
• Optie om te verbinden met Zorgcentrum
• Verbeterde accommodatie voor nog meer samenwerking tussen de 

verenigingen
• Multifunctional gebruik accommodatie(s)
• Leefbaarheid/levendigheid kern verbeterd
• Meer natuur
• Alfa Sport voorkeurslocatie
• Doorontwikkeling Open Club Oirsbeek/ Open club Amstenrade
• Minder Kosten gemeente/gemeenschap
• Kavels voor verkoop 
• Huidige investering trekt geen negatieve wissel op toekomst



Conclusie 

Alternatieven mogelijk. 

Het past!



Belangrijke 
Vraag

Is nu nut en noodzaak aangetoond?

Moet voetbalvereniging nu wijken voor 
bouwkavels?



Aandachtspunten 
voorstel Gemeente 

• Invulling plek Koeteleboet
• Verbinding met Zorgcentrum
• Locatie VVA
• 10 bouwkavels



Wat vinden wij ?
• Suggesties ? 



Dus : 

• Niet achterom kijken wat er 
gebeurd en besloten is 
• Vooruit kijken wat mogelijk is 
• Iets moois neerzetten waar we met 

z’n allen trots op kunnen zijn
• Samenwerken



Dus : 
Hoe kunnen we nu ervoor zorgen 
dat we dit voor onze kern voor 
elkaar krijgen?



Vragen

?????



Bedankt voor uw 
aanwezigheid en steun tot nu 

toe.



Belangrijke zinnen 
intentieovereenkomst

1. De bereidheid tot verplaatsing van de VV Amstenrade 
naar de sportboulevard Oirsbeek na een periode van 5 
jaar. (2013).

2. De bereidheid tot medewerking van een evaluatie over 
een periode van 4 jaar (2012) met als doel om het dan 
noodzakelijke voorzieningenniveau op de 
sportboulevard te bepalen.

Gesprek : Gemeente met Samenwerkende Verenigingen: 
De intentie overeenkomst heeft eigenlijk geen 
juridische waarde

*


