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Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond,
Er circuleren hardnekkige geruchten dat u medewerking wilt verlenen aan het oprichten van een voetbalclub
in Brandevoort.
De SDHOH is van mening dat er in Helmond al genoeg voetbalclubs zijn en is dan ook tegen het oprichten
e
van een nieuwe 13 voetbalclub.
Daarnaast zijn er binnen een straal van 1 ½ km drie voetbalclubs (Stiphout Vooruit, Mifano en RKSV Mierlo
Hout) waar ook de sporter uit Brandevoort zouden kunnen gaan voetballen.
Vandaar de volgende vragen:
1. Bent u met de SDHOH van mening dat er in de directe nabijheid van Brandevoort voldoende
mogelijkheden zijn om te kunnen gaan voetballen?
e
2. Bent u met ons eveneens van mening dat daarom het oprichten van een nieuwe 13 voetbalclub in
Brandevoort niet wenselijk is?
Namens de SDHOH
Harrie van Dijk
Fractievoorzitter.
Antwoord college van burgemeester en wethouders:
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede.
De fracties van SDOH en HB hebben de afgelopen weken middels een brief aan ons college aandacht
gevraagd voor de mogelijke komst van een voetbalvereniging in Brandevoort.
Beide fracties geven aan dat een nieuwe voetbalvereniging niet gewenst is, gezien het aantal
voetbalverenigingen in Helmond. Daarnaast geeft de fractie van HB aan dat het verplaatsen van HVV
mogelijk een oplossing kan bieden.
In deze brief gaan we in op onze visie op het sporten in Brandevoort, de verschillende onderwerpen die met
betrekking tot sport in 2008 gaan spelen en welk procedurevoorstel we hebben gedaan in de richting van de
Raad voor de Sport.
Brandevoort / Mierlo-Hout
Vanaf 2000 is in nauw overleg met de wijkraad Brandevoort gekozen voor de opzet van een multifunctioneel
sportpark. Er is in Brandevoort I ruimte om een dergelijk sportpark in te richten met 4,5 veld en een
accommodatie met kantine en kleedlokalen.
Vanaf 2006 zijn 2,5 natuurgrasvelden beschikbaar en is een tijdelijke kleedaccommodatie gerealiseerd.
RKSV Mierlo-Hout maakt gebruik van deze velden en de tijdelijke accommodatie in afwachting van
definitieve besluitvorming omtrent de huisvestingsproblematiek van deze vereniging.
Inmiddels is besloten om RKSV Mierlo-Hout te handhaven op de Beemd, dat centraal gelegen is in de wijk
Mierlo-Hout. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat we graag zien dat sportpark De Beemd gehandhaafd
blijft, als goed en centraal in Mierlo-Hout gelegen sportvoorziening. En dat een sportpark voor de wijken
Brandevoort én Mierlo Hout van dermate grote omvang zou moeten zijn, waar in Brandevoort geen plaats
voor is. De vereniging heeft hierover overleg gevoerd met wethouder Stienen en later met wethouder
Gemeenteraad van Helmond
Bijlage 67

Blz. 1

Boetzkes. Over de benodigde investeringen voor de Beemd lopen op dit moment gesprekken op ambtelijk
niveau met de vereniging.
Na jaren van stilte vanuit de wijk(raad) Brandevoort, zijn er onlangs initiatieven ontstaan. Zo wil de wijkraad
Brandevoort zich inzetten voor een omnivereniging en heeft zich een initiatiefgroep vanuit een groep
voetballers gemeld die een voetbalvereniging willen oprichten. Beide initiatieven zijn op verzoek van de
gemeente met elkaar in gesprek.
Deze initiatieven sluiten aan bij de wens van ons college en de wijk om te komen tot een sportvereniging in
Brandevoort die gebruik moet kunnen maken van een multifunctioneel sportpark.
Een wijk immers die gaat groeien tot een inwoneraantal van ongeveer 18.000 inwoners, is gebaat met een
eigen sportvereniging.
Inmiddels zijn er enkele voetbalverenigingen die kenbaar hebben gemaakt dat zij een verplaatsing naar
Brandevoort graag zouden willen bespreken.
Deze belangstelling en de reactie vanuit de wijk zelf roepen de vraag op hoe hiermee moet worden
omgegaan.
Bij de beoordeling van de vraag welke vereniging gebruik kan maken van de velden in Brandevoort, zal naar
onze mening rekening gehouden moeten worden met de vraag naar de levensvatbaarheid van de
betreffende vereniging. Naast de licentie-eisen van de KNVB spelen ook zaken een rol zoals de grootte van
de vereniging, de (potentiële) aanwezigheid van een jeugdopleiding en een gezonde financiële basis.
Dit betekent dat verplaatsing / fusie de voorkeur heeft boven het toevoegen van een vereniging die ontstaat
vanuit een nulsituatie.
Sportpark de Braak
Naar verwachting in maart van dit jaar zullen wij het onderzoek naar de mogelijkheden om het stadion van
Helmond Sport te handhaven op de Braak aanbieden aan uw raad. Uiteraard kan het stadion en de behoefte
aan speelvelden van Helmond Sport niet los gezien worden van de amateurvoetbalverenigingen op
sportpark de Braak. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek en de besluitvorming van de
gemeenteraad hieromtrent, kunnen op korte dan wel lange termijn consequenties voor de
amateurverenigingen ontstaan die in samenhang bekeken moeten worden.
Herijking Sportnota
Uw raad heeft in december 2007 de kaders voor de nieuwe sportnota vastgesteld. Ambtelijk zal nu de nota
worden
uitgewerkt.
Thema’s
als
sportstimulering,
accommodatiebeleid,
topsport
en
verenigingsondersteuning krijgen hierin een plaats. Naar verwachting zal medio 2008 de nota ter
besluitvorming aan u worden voorgelegd.
Nota Ruimte voor Sport
De ruimtelijke ontwikkelingen in Helmond op de korte en middellange termijn vragen om een gedegen
sportvisie op de ruimtelijke behoefte aan sport op de lange termijn. Daarbij gaat het ondermeer over de
behoefte aan ruimte voor elke tak van sport, maar ook over de verschillende ontwikkelingen op het gebied
van groenbeleid, hoofdwegenstructuur en woningbouwplanning in relatie tot de bestaande sportparken.
De vastgestelde kaders die worden uitgewerkt in de sportnota dienen als uitgangspunt voor de Nota Ruimte
voor Sport. Verwacht wordt dat deze nota eind 2008 gereed zal zijn.
Procedurevoorstel
Gezien de verschillende onderwerpen, die ook raakvlakken met elkaar hebben, is aan de Raad voor de
Sport gevraagd om tijdens een overleg van voorzitters van voetbalverenigingen op 14 januari 2008 een
werkgroep op te richten die zich zal buigen over de onderwerpen die de gezamenlijke voetbalverenigingen
raken.
In eerste instantie zal de vraag zich concentreren op de vraagstelling of een bestaande voetbalvereniging
een plaats zou kunnen krijgen binnen een omnivereniging in Brandevoort.
Daarbij is de suggestie gedaan dat de Raad voor de Sport daarbij een externe voorzitter aantrekt die zich
onafhankelijk van verenigingen en gemeente kan inzetten om te komen tot een gedegen advies.
Ook de andere onderwerpen zouden door de werkgroep besproken kunnen worden en als advies in de
richting van de gemeente worden aangeboden.
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Op 15 januari heeft de secretaris van de Raad voor de Sport laten weten dat er bij de voetbalverenigingen
waardering is voor de bredere benadering en dat men graag met betrekking tot sportpark Brandevoort van
de gemeente een nadere concretisering wenst van de opdracht aan de Raad voor de Sport. Begin februari
zal een gesprek plaatsvinden met de Raad voor de Sport om de opdrachtformulering nader uit te werken.
Het spreekt voor zich dat wanneer een werkgroep van start gaat, dat ook de wijk(raad) Brandevoort zal
worden uitgenodigd hieraan deel te nemen.
Burgemeester en wethouders van Helmond,
De burgemeester,
de secretaris,
Drs. A.A.M. Jacobs.
Mr. A.C.J.M. de Kroon.
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