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Geachte mevrouw Koene, meneer Blezer en Boon,
Op 29 april heeft u op basis van artikel 36 RvO vragen gesteld betreffende sporten van
de jeugd bij BMR/SNC. ln deze brief Wordt onderstaand antwoord gegeven op de
gestelde vragen.
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belangrijk

dat kinderen

bewegen en sporten.

Antwoord:
Ja dat vinden we zeer belangrijk. Vandaar ook het opstellen van een sportakkoord, waar
u ook in uw brief aan refereert, samen met zoveel mogelijk partijen. Helaas hebben wij nu
te maken met een situatie van overmacht. Ook wij betreuren het dat kinderen in deze
situatie zo lang niet hebben kunnen deelnemen aan hun gewone leven, aan het
schoolprogramma, aan sportactiviteiten of aan contacten met vriendjes. We proberen
binnen de door de regering, ook voor ons, plotseling verruimde sportmogelijkheden toch
zo veel mogelijk plaatsen te creëren waar kinderen kunnen sporten en bewegen.
Zo ja waarom kiest u dan voor het onderhouden van de sportaccommodaties
het nadeel van de beweging- en sportmogelijkheden
voor kinderen.

in

Antwoord:
Op het moment dat besloten is de competitie voor de rest van het seizoen te annuleren
en de trainingen stop te zetten, heeft de gemeente besloten het groot onderhoud naar
voren te halen. Dit omdat er op deze manier een inhaalslag
de kwaliteit van de
velden gemaakt kan worden. Wanneer er vroeger in het jaar groot onderhoud wordt
uitgevoerd, mei is daarvoor een ideale periode, zullen de velden een langere periode niet
bespeeld worden waardoor het gras zich beter kan herstellen en dieper kan wortelen
zodat de velden na de zomervakantie van betere kwaliteit zijn. Dit is iets waar
voetbalverenigingen de gemeente al jaren om vragen.
Dit is ook zo met de verenigingen gecommuniceerd. De voorzitter van SNC'14, de heer
Demollin, heeft aan de gemeente middels een brief aangeven dat zij achter de keuze
staan het onderhoud vervroegd op te pakken. Zeker omdat het oefenveld in de winter
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slecht bespeelbaar is en de vereniging dan uit moet Wijken naar VV Eijsden of een
binnensportaccommodatie. Andere verenigingen hebben al op hun Website aangegeven
dat er dit seizoen geen trainingsactiviteiten meer plaatsvinden.

Hebben verenigingen aantoonbare plannen om kinderen per direct alternatieve
aan te bieden nu de coronamaatregelen
sport- en bewegingsmogeiijkheden
worden versoepeld voor de mensen tot 18 jaar.
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Antwoord:
de
Op het moment van schrijven van deze brief zijn er 22 verenigingen Waarmee
gemeente contact heeft gehad en die hebben aangegeven dat zij activiteiten Willen
opstarten. Dit zijn zowel binnen- al buitensportverenigingen (dans, tennis, voetbal,
volleybal, scouting
ln de mail die de gemeente op 29 april aan de verenigingen heeft gestuurd, is aan
verenigingen medegedeeld dat, als zij activiteiten Willen gaan ontplooien, zij daarvoor een
formulier aan de gemeente moeten sturen. ln dit formuliertje kunnen zij oa. aangeven
Welke activiteiten zij op gaan starten, op Welke manier zij aan de richtlijnen van de RlVlVl
kunnen voldoen en Wie de contactpersoon bij de vereniging is. Tevens worden zij
gewezen op de mogelijkheid gebruik te maken van het verenigingen loket op de Website
van de gemeente.
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Antwoord:
Alle verenigingen zijn tweemaal over de verruimde mogelijkheden tot sporten gemaild.
De eerste mail dateert van 23 april. Hierin heeft de gemeente aangegeven dat de
het sporten voorjeugd tot en met 18 jaar Worden versoepeld. Dit
maatregelen
betekent dat verenigingen onder voorwaarden Weer activiteiten en trainingen in de
buitenlucht kunnen uitvoeren.
De gemeente heeft de regie gekregen over dit proces. De gemeente heeft in deze mail
aangegeven dat we de protocollen van de VSG afwachten en dat door het GBT is
besloten dat het groot onderhoud, dat de gemeente ivm. corona naar voren is gehaald,
u in uw brief
conform planning uitgevoerd gaat worden. Dit is ook de tekst Waarnaar
verwijst en die ook op de Website van BlVlR is geplaatst.
Een tweede mail verstuurd op 29 april. ln deze mail staan de uitgewerkte mogelijkheden
voor de binnen- en buitensportverenigingen, de scouting het kindervakantiewerk en de
maneges met een buitenbak. Omdat het voor binnensportverenigingen niet mogelijk is in
hun accommodatie te sporten wordt er door de gemeente extra gemaaid en gewalst op
verschillende openbare speel- en trapveldjes. Ook wordt in deze mail vermeld dat alle
verenigingen (ook de binnensportverenigingen) geacht Worden samen te werken en
samen gebruik te maken van de opengestelde buitensportaccommodaties
(kunstgrasvelden, tennisbanen en hockeyvelden). Hier mag geen huur voor in rekening
gebracht Worden. De gemeente stelt hierbij globaal de volgende verdeling voor:
Jeugd van Gronsveld en Bemelen maakt gebruik van de accommodaties in
Cadier en Keer
Jeugd van Eijsden en omliggende kernen, maakt gebruik van de accommodaties
in Eijsden
Jeugd van Noorbeek, lVlheer, Banholt en St. Geertruid en omliggende kernen
maakt gebruik van de accommodaties in Margraten
Daarnaast hebben We gezocht naar alternatieve locaties, ook voor de
binnensportverenigingen die dan hun activiteiten ook buiten kunnen aanbieden.
Verenigingen Worden opgeroepen creatief te zijn en samen naar oplossingen te zoeken.

Ook voor de scouting en het kindervakantiewerk is het aanbieden van kleinschalige,
eendaagse activiteiten mogelijk en maneges met een buitenbak kunnen deze openstellen
voor paardrijden in de buitenlucht.

Zijn alle velden tegelijk aan onderhoud
wisselende locaties te regelen.
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Antwoord:
De aannemer die het onderhoud uitvoert heeft een planning gemaakt Waarin de velden
binnen onze gemeente na elkaar worden onderhouden. Hier is ook de offerte voor de
kosten van het onderhoud op gebaseerd. Velden aanwijzen om nu niet te onderhouden,
maar op een later moment, zal onder andere organisatorische problemen opleveren. De
Gemeente Eijsden-Margraten is niet de enige gemeente waar deze firma het groot
onderhoud moet uitvoeren. Ook zal dit de kwaliteit van de dan later te onderhouden
velden niet ten goede komen. Ook zal dit financiele consequenties hebben. Hoe groot
deze zijn is niet bekend omdat het onderhoud conform planning is uitgevoerd.
Hoeveel kost het onderhoud

van de sportaccommodatie
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Antwoord:
Het onderhoud van de velden op het sportcomplex van Noorbeek kost, afhankelijk van de
bewerkingen die uitgevoerd moeten worden, ongeveer
Het gebouw bij het voetbalveld in Noorbeek is tijdens de eerste weken van de
corona-lockdown
helemaal opgeknapt en staat strak inde nieuwe lak. Waarom
kunnen hier geen sportactiviteiten
plaatsvinden in de periode dat BMR wordt
onderhouden?

Antwoord:
Er mogen nog geen sportactiviteiten in gebouwen plaatsvinden, dus de accommodatie in
Noorbeek is hiervoor geen optie. Voor de verdere beantwoording van deze vraag verwijs
ik u naar het antwoord op vraag
Hoe is de situatie
Wittem?

in Slenaken?

ls daarover overleg met de gemeente

Gulpen-

Antwoord:
Ja wij hebben contact gehad met Gulpen-Wittem. Er is vanuit de gemeente GulpenWittem contact geweest met Slenaken. Daar is door de vereniging op gereageerd door
aan te geven dat zij geen activiteiten gaan ontplooien voor de jeugd op die locatie, dus de
gemeente Gulpen-Witten is daar op 4 mei ook met groot onderhoud begonnen.
Hoe heeft u het geregeld voor de overige sportverenigingen
ls daar samenwerking
mogelijk?

in onze gemeente?

Antwoord:
Zoals bij de beantwoording van vraag 4 is aangegeven, gaan we er van uit dat
verenigingen samen werken. Er is op dit moment sprake van een overmacht situatie.
Scholen stellen hun schoolplein beschikbaar. Talent stelt het veld voor de Blokhut
beschikbaar en tennis accommodaties waar geen onderhoud plaatsvindt geven aan dat
andere verenigingen van hun accommodatie gebruik kunnen maken. We gaan er vanuit
dat iedereen solidair is met elkaar en niet alleen het belang van de eigen vereniging
voorop stelt.

indien u op grond bovenstaande nog vragen heeft, kunt u hierover contact opnemen met
de mevrouw den Dunnen of de heer Houben. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende
te hebben geïnformeerd.
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