iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Stuknummer: 18.087388

Stemming, d.d.

Ũ 6 NOV. 2018
D aangenomen
D verworpen

T:

Q overgenomen
K ingetrokken vóór stemming
de griffier

Motie voor de raadsvergadering van 6 november 2018
Agendapunt

: 7 Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022

Onderwerp :Huisvesting sportverenigingen- Muggenburg-zuid Sportcampus

Aan de raad, Schagen

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen, 06-11-2018

Overweging/constatering dat:
- Er voor huisvesting van de fusieverenigingen en meerdere buitensport
verenigingen een groot tot zeer groot perceel grond vereist is, met een
goede lengte- breedte verhouding.
- Door aankoop/ruil van gronden zou de gemeente mogelijk een
voldoende groot perceel met voldoende ruimte - goede lengte breedte verhoudingen kunnen verkrijgen.
- De volkstuindersvereniging Schagen zou op zijn huidige plek kunnen
blijven en de tuinders hun tuin kunnen behouden en de leden hun vaak
jarenlange levenswerk kunnen blijven voortzetten.
- Door de voorgenomen fusie van de voetbalverenigingen SRC en VVSchagen zou dit hét moment kunnen zijn om alle sport op één groot
terrein te vestigen en een groot Sport Campus te ontwikkelen.
- Met alle sport verzamelt op een groot complex inclusief de baan van
TAS, de ijsbaan en de beide sporthallen, Groeneweg/Groenoord en de
Spartahal, komen er een aantal belangrijke gronden vrij.
-

Sport is een belangrijke krachtbron sporten maakt je gezonder, socialer,
gelukkiger en je krijgt er energie van.
Door deze mix ontstaat een inspirerende en bruisende
ontmoetingsplaats voor de sport, een plek vol dynamiek voor talent en
amateur, waar de sport voor jong en oud in de volle breedte van kan
profiteren.

-

-

-

Door het integreren van de gymzalen/breedtesportzalen kunnen de
scholen/onderwijsinstellingen hier optimaal gebruik van maken.
Doordat zich op een campus ook sport gerelateerde instellingen zich
kunnen vestigen ,krijgen leerlingen ook de kans om projecten,
afstudeerwerkstukken of een stage te doen.
Een sportcampus op onderwijsniveau een meerwaarde heeft en zorgt
voor een extra stimulans.
De nieuwe zalen NOC*NSF goedgekeurde sporthallen kunnen zijn waar
(inter)nationale competities en wedstrijden gehouden kunnen worden.
Ook sport gerelateerde instellingen, kennis-adviesbureaus,
fitnesscentrum, fysio en de opleiding “sport en bewegen" van het
Regius college hier een plek kunnen vinden.
Naast de nieuwe gebouwen een multifunctioneel kunstgrasveld en
nieuwe voetbalvelden opnieuw kunnen worden ingericht.

Verzoekt:
- Het college de optie Muggenburg-Zuid voor het ontwikkelen van een
grote ‘sportcampus’ te onderzoeken. Waarbij naast de
voetbalverenigingen ook de andere sportverenigingen de Spartahal
en Groeneweghal/Groenoord inclusief de TAS-baan en ijsbaan naar
Muggenburg-Zuid gaan waardoor deze gronden allen vrij komen. En
een sportcampus op Muggenburg-Zuid realiseerbaar is.
- De financiële haalbaarheid in dit onderzoek mee te nemen.
- Het college met de verschillende betrokken partijen rond de tafel te
gaan om te brainstormen over de mogelijkheden.
- Het college met drie partijen - gemeente - scholen - sportverenigingen
een alliantie te vormen waarin we de sport in de regio proberen te
versterken.

En gaat over tot de orde van de dag,

Wens4U
Merieke Bredewol

