Raadsvergadering: 23 mrt 2021
Besluit: Unaniem aangenomen

Motie 01
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22 maart 2021
12
UNANIEM AANGENOMEN
Bij2106309

Binnensport – sporthalcapaciteit

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 23 maart 2021
behandelen agendapunt 12 met als onderwerp Investeringsplan Sportvoorzieningen
Constaterende dat:
− in het raadsvoorstel RB2021001 Investeringsplan sportvoorzieningen wordt voorgesteld de
aanbevelingen en conclusies uit de sportonderzoeken zoals vermeld in de bijlage (Bij21- 0003)
over te nemen;
− de geplande investeringen in de sportvoorzieningen voor de inwoners van Heerhugowaard en
de leden van de diverse sportverengingen noodzakelijk zijn om te kunnen sporten en
ontspannen;
− in het raadsvoorstel een aantal aanbevelingen en conclusies uit de sportonderzoeken niet zijn
opgenomen;
− dit betrekking heeft op de binnensport en met name de beschikbaarheid van sporthallen voor
verenigingen;
Overwegende dat:
− het waarschijnlijk is dat de vraag naar sporthallen gaat toenemen door o.a. veranderingen in de
handbalsport en ambities van diverse verenigingen;
− het belangrijk is de behoefte van verenigingen af te stemmen met de aanwezigheid van de
faciliteiten in Heerhugowaard;
− de gemeente Heerhugowaard en straks gemeente Dijk en Waard sport hoog in het vaandel
heeft staan;
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− de gemeente Heerhugowaard in gesprek is met diverse verenigingen toekomstplannen en in
gesprek is met HV Tornado en SVW’27 over de herstructurering van hun sportpark in combinatie
met visie Centrumwaard;

Spreekt uit/Verzoekt het College op:
1. te onderzoeken waar in de gemeente Heerhugowaard de benutting van de
huidige sporthalcapaciteit te optimaliseren is;
2. de gesprekken met verenigingen omtrent meer behoefte aan binnensport te
intensiveren en te onderzoeken of de gemeente samen met verenigingen de
sporthal-/gymzaalcapaciteit kan uitbreiden;
3. de gesprekken met SVW’27 en HV Tornado omtrent de herstructurering van
hun sportpark in combinatie met de visie Centrumwaard te intensiveren en te
onderzoeken of de gemeente hierbij de sporthal-/gymzaalcapaciteit kan
uitbreiden;
4. de uitkomst van de gesprekken met SVW’27, HV Tornado en diverse
verenigingen en de onderzoeken voor 1 november 2021 moet terugkoppelen
aan de raad;

En gaat over tot de orde van de dag,
DOP
Kees Tesselaar

CDA
Jasper John

Senioren Dijk en Waard
Joke van Ruitenbeek

Christen Unie
T.J. Visser

VVD Dijk en Waard
Femke Lammerts

Groen Links
Christiaan Kwint

PvdA
Stefan Brau
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