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Gisteren	  circuleerde	  een	  schrijven	  onder	  de	  mensen	  die	  sporten	  bij	  BMR/SNC	  waarin	  de	  
volgende	  passage	  stond.	  

Daarnaast hebben alle sportverenigingen in de gemeente donderdag 23 april een schrijven ontvangen. Zie 
bijgevoegd. 
  
In de brief komt de volgende passage langs: 
“Op dit moment is de gemeente zich aan het beraden op de mogelijkheden om, onder voorwaarden, weer 
gebruik te maken van de buitensportvelden. Wat wel duidelijk is, is dat alle accommodaties met 
groene grassportvelden gesloten blijven. In verband met eerdere coronamaatregelen heeft de 
gemeente besloten het groot onderhoud naar voren te halen. Dit zal komende week uitgevoerd gaan 
worden.” 
  
Helaas betekent bovenstaande dus dat alle activiteiten op onze sportcomplexen vanaf heden volledig 
gecanceld worden. 

Meer informatie is ook te vinden op: 

https://www.eijsden-margraten.nl/coronavirus/informatie-voor-verenigingen 

... 
	  Dit	  bericht	  bevreemdt	  ons.	  We	  hebben	  als	  raad	  uitgebreide	  informatiemomenten	  gehad	  	  
ter	  voorbereiding	  op	  het	  lokaal	  sportakkoord	  Heuvelland	  in	  Beweging,	  waarin	  ons	  werd	  
verteld	  dat	  het	  zo	  belangrijk	  is	  dat	  kinderen	  in	  beweging	  blijven,	  dat	  ze	  meer	  moeten	  
gaan	  sporten	  en	  dan	  neemt	  de	  gemeente	  juist	  nu,	  nu	  zoveel	  kinderen	  al	  weken	  thuis	  
zitten	  met	  minimale	  beweging	  en	  sociale	  contacten,	  een	  besluit	  dat	  tot	  gevolg	  heeft	  dat	  
het	  sporten	  wordt	  opgeschort	  tot	  het	  nieuwe	  seizoen	  ten	  gunste	  van	  gebouwen	  en	  
velden.	  	  
	  
Mijn	  vragen	  
	  
Vindt	  u	  het	  als	  gemeente	  oprecht	  belangrijk	  dat	  kinderen	  bewegen	  en	  sporten?	  
	  
Zo	  ja,	  waarom	  kiest	  u	  dan	  voor	  het	  onderhouden	  van	  de	  sportaccommodaties	  in	  het	  
nadeel	  van	  de	  bewegings-‐	  en	  sportmogelijkheden	  voor	  kinderen?	  
	  
Hebben	  verenigingen	  aantoonbare	  plannen	  om	  kinderen	  per	  direct	  alternatieve	  sport-‐	  
en	  bewegingsmogelijkheden	  te	  bieden	  nu	  de	  coronamaatregelen	  worden	  versoepeld	  
voor	  de	  mensen	  tot	  18	  jaar?	  
	  
Op	  welke	  wijze	  stimuleert	  en	  faciliteert	  u	  dit	  soort	  plannen?	  
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Zijn	  alle	  velden	  tegelijk	  aan	  onderhoud	  toe?	  Is	  daar	  geen	  sportmogelijkheid	  met	  
wisselende	  locaties	  te	  regelen?	  
	  
Hoeveel	  kost	  het	  onderhoud	  van	  de	  sportaccommodatie	  in	  Noorbeek	  per	  jaar?	  
	  
	  
Het	  gebouw	  bij	  het	  voetbalveld	  in	  Noorbeek	  is	  tijdens	  de	  eerste	  weken	  van	  de	  
coronalockdown	  helemaal	  opgeknapt	  en	  staat	  strak	  in	  de	  nieuwe	  lak.	  	  Waarom	  kunnen	  
hier	  geen	  sportactiviteiten	  plaatsvinden	  in	  de	  periode	  dat	  BMR	  wordt	  onderhouden?	  
	  
Hoe	  is	  de	  situatie	  in	  Slenaken?	  Is	  daarover	  overleg	  met	  de	  gemeente	  Gulpen-‐Wittem?	  
	  
Hoe	  heeft	  u	  het	  geregeld	  voor	  de	  overige	  sportverenigingen	  in	  onze	  gemeente?	  Is	  daar	  
samenwerking	  mogelijk?	  	  
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