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Motie CDA en Franssen bij de behandeling van de Kadernota 2015 (Raadsvoorstel ID/196) – 
Renovatie sportvelden 
 
De raad van de gemeente Gulpen-Wittem in vergadering bijeen op donderdag 26 juni 2014 
 
 
Overwegende dat: 
• Door de recente stop van SV Epen, de druk op sportaccommodatie in Mechelen verder toeneemt; 
• Dit leidt tot een uitbreiding van het aantal leden en het aantal jeugd- en seniorenelftallen; 
• Dit leidt tot een toename van de bezettingsgraad op de twee velden (hoofdveld en trainingsveld*), 

waarmee er momenteel onvoldoende capaciteit beschikbaar is voor het afwerken van alle 
trainingen- en wedstrijden; 

• De vereniging zich genoodzaakt ziet intensief gebruik te maken van het recent gerenoveerde 
hoofdveld en voor trainingen gebruik te maken van velden in de omliggende kernen; 

• Uit het onderzoek van 2012 gebleken is dat de staat van het trainingsveld de beoordeling 
“slecht/matige kwaliteit” krijgt en in 2016 toe is aan een grootschalige renovatie en dat tevens de 
oefenhoek gerenoveerd zou moeten worden; 

• Dit laatste er mede toe leidt dat er in 2016 geen trainingscapaciteit in Mechelen beschikbaar is; 
• De mogelijkheden voor renovatie van het trainingsveld en de bespeelbaarheid van beide velden 

integraal bekeken moeten worden; 
• Er rekening moet worden gehouden met de toekomstige ontwikkelingen in de voetbalsport binnen 

de gemeente Gulpen-Wittem en regio; 
• Het onderhoudsbudget van de sportaccommodatie in Epen vrijvalt; 
 
Draagt het College op: 
1. De mogelijkheden te onderzoeken om de renovatie van het trainingsveld naar voren te halen en in 

2015 uit te voeren; 
2. De mogelijkheid te onderzoeken om te komen tot een structurele- en integrale oplossing voor de 

bespeelbaarheid van de velden, waarbij een kunstgrasveld tot de mogelijkheden behoort; 
3. Bovenstaande opties te toetsen aan het geldende accommodatiebeleid, onderhoudsplan 

accommodatiebeleid en het door de voetbalvereniging op te stellen 
businessplan/levensvatbaarheidsplan voor de uit te voeren renovatie; 

4. De Raad hierover bij de begroting 2015 een voorstel te doen. 
 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Fractie Franssen       Fractie CDA 
 
Roel Ronken        Marieke Nass 
Robbert Dautzenberg       Jos Hendriks 
Jo Nix         Giel Jacobs 
Robert Puts        Frans Derksen 
Ruud van Breemen       Fon Kistermann 
 
*Opmerking: het trainingsveld wordt tevens gebruikt als tweede wedstrijdveld. 


