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H oe houden we ons sportaan-
bod betaalbaar voor onze le-
den? Een vraag die steeds
meer Limburgse sportvereni-
gingen bezighoudt.
Minder leden, minder spon-

sors, minder subsidies: het maakt dat pen-
ningmeesters een steeds zorgelijker bood-
schap uitdragen richting de leden. Die zor-
gen zullen voorlopig aanhouden. Sport
wordt komende jaren duurder voor de bur-
ger, dat is onvermijdelijk. 70 procent van alle
gemeenten zegt de komende jaren flink te
gaan bezuinigen op sport. Door verhuurtarie-
ven te verhogen, subsidies te beperken en an-
dere beheervormen voor accommodaties in
te voeren.

OPMERKELIJK
Met de overheidsuitgaven voor sport is iets
opmerkelijks aan de hand. Hoewel overhe-
den bij het stimuleren van sportdeelname ge-
zondheids- en sociale aspecten steeds meer
benadrukken, zijn het vooral topsport (lande-
lijk) en accommodaties (lokaal) die het mees-
te overheidsgeld opslokken.
85 procent van alle gemeentelijke sportuit-
gaven gaat naar accommodaties. Gemeenten
zijn in rap tempo bezig daar verandering in
aan te brengen. Niet per se omdat ze moeten
bezuinigen en van dure, leegstaande accom-
modaties af willen, ook omdat overheden
steeds meer uitgaan van zelfredzaamheid
van burgers, en dus ook van sportverenigin-
gen.
Niet langer rekent de overheid het tot haar
taak sporten zo goedkoop mogelijk te laten
zijn; ze delegeert die opdracht steeds nadruk-
kelijker richting sportverenigingen.

GESCHIEDENIS
Om te begrijpen dat deze fundamentele her-
bezinning op de rol van de overheid vooral
voor voetbalclubs de komende jaren ingrij-
pend zal worden, is een lesje geschiedenis no-
dig.
Na de opkomst van sportverenigingen, eind
19e eeuw, is er grofweg een tweedeling ont-
staan tussen enerzijds voetbal en anderzijds
vrijwel alle andere sporten. Voetbal geldt van
oudsher als volkssport, door overheden om-
armd als verantwoorde vrijetijdsbesteding.
Iets wat gepaard ging met ruime facilitering.
Andere snel opkomende sporten als hockey

en tennis werden gezien als elitair, de beoefe-
naars moesten al vanaf een vroeg stadium
hun eigen boontjes doppen.
Het resultaat van die aparte status van het
veldvoetbal is nu nog zichtbaar: voetbal-
accommodaties zijn nog steeds overwegend
eigendom van gemeenten, hockeycomplexen
voor ongeveer de helft en tennisparken zijn
overwegend geprivatiseerd.
Sportverenigingen klagen over dat onder-
scheid dat nu nog steeds gemaakt wordt
door gemeenten: ze vinden het oneerlijk.

PRIJSKAARTJE
Het verschil in benadering vertaalt zich ook
rechtstreeks in het prijskaartje dat aan spor-
ten hangt: voetballen kost bij een Limburgse
club 6-14 euro (jeugd) tot 10-15 euro (senio-
ren) per maand, andere buitensportclubs (en
ook zaalsportclubs die in relatief dure ge-
meentelijke accommodaties zitten) moeten
gemiddeld het dubbele vragen om uit de kos-
ten te komen.
Gemeenten gaan die situatie komende jaren
collectief aanpakken. Clubs zullen meer on-
derhoudstaken op zich moeten nemen en
krijgen moeilijker subsidies. Vooral clubs die
actief zijn op sociaal-maatschappelijk vlak,
bijvoorbeeld door sportaanbod voor achter-
standsgroepen, kunnen rekenen op extra
geld.

BOOS
Verenigingen snappen die ommezwaai heel
goed, blijkt uit een rondgang langs clubs,
maar hekelen de voortvarendheid waarmee
gemeenten opereren, waarbij ze zich veelal
‘niet meegenomen’ voelen in het proces.
Niet zelden moeten verenigingen het via de
media vernemen als er ergens accommoda-
ties dichtgaan of subsidies verdwijnen.
Zo was Maastricht dit voorjaar goed bezig
door verenigingen in een vroeg stadium te
betrekken bij het voornemen een aantal bin-
nensportzalen te sluiten, maar kwam het uit-
eindelijke raadsvoorstel door een misver-
stand niet tijdig bij de clubs. Resultaat: vereni-
gingen boos, deuk in het vertrouwen.
„Een blunder”, erkent de Maastrichtse wet-
houder van sport, André Willems, terugkij-
kend. „Maar het was een bedrijfsongeval. Het
laat onverlet dat de sportnota is opgesteld
met betrokkenheid van de verenigingen. En
dat het roer om moet. In het verleden zijn er
al te gemakkelijk subsidies verleend. Die rem
zit er al een hele tijd op. Verenigingen reage-
ren daar heel verschillend op. Het is onze

taak als gemeente om dat goed tussen de
oren te krijgen.”
Zijn Weerter collega Geert Gabriëls wijst op
de ‘harde’ versus de ‘zachte’ kant van de be-
oogde veranderingen. „De zachte kant is het
stimuleren van de participatie, sport als ver-
binding. Dat heeft niets met geld te maken.
De harde kant gaat om de financiën. Daarin
gaat de komende tijd flink wat veranderen.
Het mes moet in aantal accommodaties, in
subsidies. De afgelopen jaren hebben we mil-
joenen geïnvesteerd in accommodaties. Die
staan nu deels leeg, maar de kapitaalslasten
blijven bestaan.”
In Weert is de dialoog met de verenigingen
inmiddels stevig op de kaart gezet: in een
aantal sessies wordt samen met de verenigin-
gen gekeken hoe accommodaties kunnen
worden geclusterd en hoe verenigingen finan-
cieel orde op zaken kunnen krijgen.
Ook Venlo is volop in gesprek met clubs,
zegt sportwethouder Henk Brauer. „De rol
van de gemeente is: zoveel mogelijk informa-
tie geven over het voorgestane beleid. Over
bevolkingscijfers, over trends in sportdeelna-
me. Bewustwording creëren. Daarna moet
een gemeente faciliteren en meehelpen.”
Het maakt de uiteindelijke boodschap voor
verenigingen de komende jaren niet minder
hard: gemeenten gaan flink snoeien in de uit-
gaven. Besluiten waarmee gemeenteraden
soms moeite hebben, omdat ze ook rekening
hebben te houden met hun eigen achterban.
Leg in je eigen dorp maar eens uit dat je vóór
sluiting van een sportpark hebt gestemd.

SAMENWERKING
Het Huis van de Sport ziet dat gemeentraden
daarmee worstelen. Veel zorgvuldig door col-
leges voorbereide plannen, vaak in samen-
spraak met de sportsector tot stand geko-
men, sneuvelen uiteindelijk in de raad omdat
het óók een politiek verhaal is. De ‘eigen
dorp eerst’-instelling, noemt directeur Jack
Opgenoord dat.
Het provinciaal adviesorgaan heeft een ronde
langs gemeenteraden gemaakt om hen bij te
praten over de noodzaak van een verande-
rend accommodatiebeleid. Opgenoord: „We
leggen uit dat niet in elk dorp een sportclub
overeind moet blijven. Voor de continuïteit
en kwaliteit van een sportclub is samenwer-
king of fusie vaak de beste oplossing. Laat de
inhoud leidend zijn en hou het uit de politie-
ke sfeer. Denk als raadslid goed na voordat je
roept dat in jouw dorp die accommodatie
open moet blijven.”

Oeps, wie vertelt
het de sportclub?
70 procent van de gemeenten zegt de komende jaren flink te gaan
bezuinigen op sportuitgaven. Accommodaties gaan dicht, verenigingen moeten zelf-
redzamer worden. Clubs snappen dat, maar voelen zich vaak overvallen door de
voortvarendheid van de overheid.

Bevolkingskrimp en daardoor minder leden. Terugtrekkende

overheid en daardoor minder financiën. Afnemende

betrokkenheid van leden en daardoor minder vrijwilligers.

Sportverenigingen in Limburg zien tal van uitdagingen op zich

afkomen. Hoe houden ze het hoofd boven water?

Vrijdag 8 januari 2016

 B3
 HE-B02R

Door
maatschappelijk
actief te zijn, raak
je als club meer
geworteld in wijk.

door René Willems

GULPEN – De Gulpener Brouwerij
mag verder met haar plannen voor
de herinrichting van het terrein tus-
sen de Rijksweg en de Rosstraat.
De bezwaren die bewoners van de
Rosstraat hebben ingediend bij de
gemeente zijn door het college van
B en W verworpen.

De bewoners zien in de toe-
komst problemen met parkeren in
hun straat, zeker als Gulpener op ei-
gen terrein slechts zes extra parkeer-
plaatsen aanlegt. Wethouder Piet
Franssen deelt die angst niet: „Op
loopafstand van de brouwerij zijn
voldoende parkeerplaatsen beschik-
baar.”

Gulpener wil op haar terrein aan
de noordkant van de Rijksweg een
‘belevingscentrum’ realiseren. De
plannen voorzien onder meer in
de bouw van een café en de aanleg
van een biertuin. In het educatief
centrum kunnen bezoekers straks
‘alle facetten van het brouwen on-
dergaan’.

De nieuwbouw komt op de plek
van het vroegere brouwhuis. Op

dit moment wordt die ruimte ge-
bruikt voor opslag, zegt directeur
Jean-Paul Rutten. Het witte ge-
bouw langs de Rijksweg, dat op de
monumentenlijst staat, wordt in
zijn huidige verschijningsvorm ge-
handhaafd.

Het bestaande bestemmingsplan
biedt geen ruimte voor zo’n ont-
wikkeling. In dat plan is voor het
hele terrein namelijk de specifieke
bestemming ‘brouwerij’ vastgelegd.
Gulpener heeft de gemeente Gul-
pen-Wittem dan ook gevraagd om-
het bestemmingsplan enigszins aan
te passen.

Het college van B en W is daar-
toe bereid. De herinrichting van
het fabrieksterrein wordt met na-
me voor de Rosstraat een flinke ‘up-
grading’, verwacht het college. Be-
woners en voorbijgangers kijken
daar nu tegen een blinde fabrieks-
muur aan. Straks komt daar de en-
tree van de biertuin, met een door-
kijkje naar het binnenterrein.

Voor die vernieuwing moet een
pand aan de Rosstraat verdwijnen.
De brouwerij heeft dat inmiddels
aangekocht.

Aanwas jeugd is
goed, maar trend is
dat jeugd steeds
minder overstapt
naar senioren.

Op het gebied van uitgaan en ver-
maak is de Leisure Dome in Kerk-
rade dé trekpleister van Parkstad.
Al moet wel de kanttekening wor-
den gemaakt dat het een verzamel-
plek is van verschillende attracties.
Maandelijks trok de Leisure Dome,
waar het steeds drukker wordt, ge-
middeld ongeveer 140.000 bezoe-
kers, hetgeen het totaal op zo’n 1,7
miljoen bracht.

Ook de Parkstad Limburg Thea-
ters deden goede zaken. Die ver-
kochten ondanks de tijdelijke slui-
ting van het theater in Kerkrade 15
procent meer kaartjes: 233.000.

De Zuid-Limburgse Stoomtrein
Maatschappij (ZLSM) in Simpel-
veld telde 41.500 passagiers, vierdui-
zend meer dan in 2014. Dat komt
mede door de zachte december-
maand. GaiaZoo zag geen stijging,
maar wist wel het bezoekersaantal
van het recordjaar 2014 (475.000) te
evenaren. De Kerkraadse dieren-
tuin is tevreden en mikt de komen-
de jaren op uitbreiding met dieren
van de taiga, zoals de monniksgier.

Daarnaast komen er soorten bij als
de rode panda, kameel, grootoor-
vos en struisvogel.

Mondo Verde, Snowworld en
Kinderstad zeggen ook hogere be-
zoekersaantallen te noteren, maar
willen geen concrete cijfers geven.
Het Thermenmuseum zag een lich-
te stijging naar 12.187 bezoekers, 72
meer dan in 2014. Kasteel Hoens-
broek zag als een van de weinige at-
tracties het aantal bezoekers dalen;
er kwamen in 2015 ruim zevendui-
zend mensen minder: 53.083. Dat
ligt waarschijnlijk mede aan de
soms erg warme zomer. Dan is het
aan het water leuker dan in een kas-
teel, weet men in Hoensbroek.

Het Museumplein in Kerkrade
trok in de laatste drie maanden van
vorig jaar na de (her)opening
35.000 bezoekers. Ter vergelijking:
Continium trok doorgaans rond de
honderdduizend bezoekers per
jaar. Door de combinatie met Cube
en Columbus moet dat aantal ko-
mend jaar verdubbelen. De groot-
ste ‘attractie’ blijft Ikea met afgelo-
pen jaar drie miljoen bezoekers,
honderdduizend meer dan in 2014.

Directeur Anya Niewierra van
VVV Zuid-Limburg ziet kansen
voor verdere groei in Parkstad. „On-
dernemers vernieuwen en weten
wat bezoekers willen.”

Dankzij Serious Request leerden
658.000 mensen Heerlen (beter)
kennen. „Mensen komen de stad
bekijken. Soms voor onverwachte
dingen, zoals de murals.”

Binnensportbeleid
van de gemeente
Eijsden-Margraten
is in feite zonder
stimulans.

Gulpener krijgt
eigen biertuin

FC Hoensbroek

Goed jaar
voor attracties
in Parkstad

Tegelse Hockey ClubBadmintonclub Gronsveld

“““

door Geertjan Claessens

HEERLEN – Vrijwel alle attracties
en evenementen in Parkstad heb-
ben een goed jaar achter de rug.
Met name door het mooie weer
stegen de bezoekersaantallen
vaak fors. De VVV Zuid-Limburg
ziet kansen voor verdere groei,
mede doordat de regio stevig aan
de weg timmert.

BROUWERIJ Terrein wordt heringericht

BEZOEKERS Leisure Dome is dé trekpleister
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