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1 INLEIDING 
 
1.1  Aanleiding 
De aanleiding voor het opstellen van het visiedocument sportaccommodaties 2020 is tweeledig: 

i. bij het vaststellen van de nota “evaluatie sportbeleid 2002-2006 en speerpunten 
sportbeleid 2008-2010” door de gemeenteraad in maart 2008 is de behoefte uitgesproken 
(nieuw) sportaccommodatiebeleid vast te stellen; 

ii. nadat de gemeenteraad bij de vaststelling van de begroting 2008 budget beschikbaar heeft 
gesteld ten behoeve van het oplossen van knelpunten binnen sportaccommodaties, is door 
het college van burgemeester en wethouders het “visiedocument sportaccommodaties 
2020” toegezegd. 

 
1.2 Begripsomschrijving 
Binnen de gemeentegrenzen zijn de volgende sportaccommodaties: 

a) sportaccommodaties in eigendom van de gemeente; 
b) geprivatiseerde sportaccommodaties en sportaccommodaties in eigendom van de 

georganiseerde sportvereniging; 
c) commerciële sportaccommodaties. 

Daar waar in dit visiedocument het begrip “sportaccommodaties” is opgenomen, dient te worden 
verstaan de onder a) en b) bedoelde sportaccommodaties. 
 
1.3 (Top)sportbeleid in relatie tot sportaccommodatiebeleid 
In het sportbeleid van de gemeente Roermond wordt de nadruk gelegd op breedtesport. Ten 
aanzien van topsport wordt gesteld dat hiervan een stimulerende werking kan uitgaan naar de 
breedtesport. Behalve genoemde stimulerende werking voor de breedtesport kan de beoefening 
van topsport ook op andere gebieden een meerwaarde voor de gemeente betekenen. In dit 
visiedocument wordt nader ingegaan op het in de gemeente aanwezig zijn van 
topsportbeoefening.  
 
1.4 Werkwijze 
Bij het tot stand komen van dit visiedocument is een groot aantal belanghebbenden geraadpleegd 
en betrokken. Sportverenigingen, de stichting Sportraad Roermond, de seniorenraad en 
raadsleden hebben in mei 2008 deelgenomen aan vijf themabijeenkomsten die in het teken 
stonden van de sportaccommodatie van de toekomst. Van deze bijeenkomsten is een evaluatie 
opgesteld en een verslag aan de betrokkenen toegezonden. Op basis hiervan is slechts één 
schriftelijke en één mondelinge reactie ontvangen.  
 
Het concept visiedocument heeft ter inzage gelegen en is aan de orde gesteld bij de commissie 
Algemene Zaken. Naar aanleiding hiervan zijn een aantal reacties ontvangen. In het thans 
voorliggende document is rekening gehouden met de ingebrachte reacties. 
 
Het concept visiedocument kent daarnaast een integrale afstemming. Met de betrokken 
(beleids)afdelingen van de gemeente Roermond heeft overleg plaatsgevonden.   
Tenslotte is bij het opstellen van dit visiedocument rekening gehouden met de strategische visie 
Roermond 2020. Hierin is opgenomen dat de gemeente Roermond onder andere investeert in 
grootschalige sportieve of (multi)culturele evenementen, nieuwe voorzieningen specifiek gericht 
op jongeren, zoals sportfaciliteiten, en duurzaam toerisme en recreatie rond de Maasplassen. 
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Tevens is rekening gehouden met de kadernota Wet maatschappelijke ondersteuning  
(april 2008) en het visiedocument sociaal maatschappelijke basisvoorzieningen (juni 2008).   
 
Nadat het visiedocument is vastgesteld zal de concrete uitvoering ervan in een uitvoeringsnota 
worden vastgelegd, welke periodiek wordt geactualiseerd. 
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2 TOEKOMSTVISIE SPORTACCOMMODATIES 2020 
 
2.1 Schaalgrootte sportaccommodaties in relatie tot te bedienen geografisch gebied 
Hoewel de burger steeds mobieler wordt, willen de meeste mensen de sport- en 
beweegvoorzieningen het liefst in de directe nabijheid. Vooral voor de groeiende groep senioren 
is dit van groot belang, maar zeker ook voor de mensen met een lichamelijke en/of geestelijke 
beperking. Anderzijds worden sportvoorzieningen steeds vaker ondergebracht in multifunctionele 
accommodaties in combinatie met sociaal-culturele voorzieningen, scholen, kinderopvang of 
zelfs woningbouw. In het visiedocument wordt hierop ingespeeld door aan de sportaccommodatie 
een ‘niveau’ toe te kennen. 
 
In het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde visiedocument sociaal 
maatschappelijke basisvoorzieningen is opgenomen dat accommodaties en activiteiten een 
schaalgrootte hebben in de zin dat een bepaald geografisch gebied wordt “bediend”. Dit wil 
zeggen dat elke voorziening een bepaald fysiek draagvlak nodig heeft (in termen van aantallen 
inwoners).  
 
Ook voor sportaccommodaties is bovenstaande van toepassing. In dit visiedocument wordt dan 
ook aansluiting gezocht bij de criteria zoals gesteld over het voorzieningenniveau in eerder 
genoemd visiedocument sociaal maatschappelijke basisvoorzieningen. Het bepalen van de 
noodzakelijke schaalgrootte wordt beïnvloed door de navolgende uitgangspunten. Enerzijds dient 
er voldoende aanbod van fysieke sport- en bewegingsvoorzieningen aanwezig te zijn. Anderzijds 
dienen de fysieke voorzieningen binnen een dermate afstand van de burger te zijn gesitueerd dat 
die afstand niet als ‘drempel’ wordt gezien om van de voorziening gebruik te maken. De 
schaalgrootte wordt daardoor met name bepaald op de aanwezig behoefte en is daarmee niet sec 
wijkgebonden. 
 
De sportaccommodaties kunnen qua schaalgrootte daarbij worden ingedeeld in drie niveaus:  

a) Niveau 1: de stad Roermond als geheel / mogelijk zelfs regionaal.    
Het gaat hierbij om sportaccommodaties, waarbij het aantal gelijksoortige 
sportaccommodaties wordt bepaald door het voedingsgebied van de gehele stad 
Roermond, eventueel aangevuld met (een deel van) de regio Midden-Limburg.   

b) Niveau 2: een gedeelte van de stad Roermond met een omvang van 10.000 tot 20.000 
inwoners. 
Het gaat hierbij om sportaccommodaties, waarbij het aantal gelijksoortige 
sportaccommodaties wordt bepaald door het voedingsgebied van een huidige wijk of 
combinatie van wijken.  

c) Niveau 3: een gedeelte van niveau 2 met een omvang van 2.000 tot 10.000 inwoners. 
Het gaat hierbij om sportaccommodaties, waarbij het aantal gelijksoortige 
sportaccommodaties wordt bepaald door het voedingsgebied van een huidige wijk, buurt 
of combinatie van buurten.  
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2.2 Uitgangspunten visie sportaccommodaties 2020 
De visie sportaccommodaties 2020 van de gemeente Roermond is, naast trends en 
marktontwikkelingen zoals vermeld in bijlage I, gebaseerd op de navolgende uitgangspunten: 

 Sportaccommodaties zijn beschikbaar en geschikt voor alle burgers van de gemeente 
Roermond (jong en oud, valide en minder valide) om te sporten en bewegen;   

 Sportaccommodaties zijn kwalitatief hoogwaardig, daar waar mogelijk multifunctioneel, en 
voorzien in een afgestemd aanbod op wijkniveau, wijkoverstijgend niveau, dan wel 
stadsniveau ook rekening houdende met toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen;  

 Sportaccommodaties zijn voor alle burgers goed bereikbaar, toegankelijk, laagdrempelig en 
veilig;  

 Sportaccommodaties dienen optimaal te worden afgestemd op de kansen die de Maasplassen 
bieden voor watersport(mogelijkheden), wonen en verblijven. Bij de watersport-
accommodaties zijn (tijdelijke) faciliteiten (mogelijk) ten behoeve van publiek, pers, etc.; 

 Watersportaccommodaties en de daarbij behorende (meerdaagse) evenementen bieden 
Roermond de mogelijkheid om de (internationale) bekendheid op het gebied van de 
watersport te vergroten; 

 Een aantal sportaccommodaties dienen geschikt te zijn voor de organisatie van grootschalige 
(internationale) topsportevenementen; 

 Sportaccommodaties en de daarbij behorende (meerdaagse) evenementen bieden Roermond 
de mogelijkheid om de (internationale) bekendheid op het gebied van topsport(evenementen) 
te vergroten;  

 Sportaccommodaties, welke geschikt zijn voor de organisatie van topsportevenementen, zijn 
tevens geschikt voor de beoefening van breedte- en topsport;  

 Een topsportaccommodatie en de beoefening van topsport op minimaal landelijk niveau 
draagt bij aan het verder vergroten van de naamsbekendheid van Roermond; 

 Op het gebied van de beoefening van topsport en het aanbod van een hiervoor passende 
sportaccommodatie liggen scoringskansen voor Roermond. 

 
2.3 Visie sportaccommodaties 2020 
De visie sportaccommodaties 2020 kent de volgende vijf speerpunten: 

1. Roermond heeft kwalitatief hoogwaardige sportaccommodaties afgestemd op de behoefte 
en schaalgrootte; 

2. Roermond profileert zich optimaal in de watersport;  
3. Roermond is dé stad van de topsportevenementen;                                                                                       
4. Roermond doet mee op het niveau van de topsport; 
5. Roermond beschikt, binnen de kaders van dit visiedocument, over sportaccommodaties 

die voor alle burgers goed bereikbaar, toegankelijk, laagdrempelig en veilig zijn. 
 
2.3.1 Roermond heeft kwalitatief hoogwaardige sportaccommodaties afgestemd op de   
behoefte en schaalgrootte 
Sporten en bewegen draagt bij aan de gezondheid van burgers en is daardoor van eminent belang 
voor een goed leefklimaat in een stad waarin het goed en plezierig wonen is. Roermond is dan 
ook een stad die er groot belang aan hecht dat al haar burgers kunnen (blijven) sporten en 
bewegen. Een stad die burgers weet te stimuleren tot deelname aan aantrekkelijke en uitdagende 
sport- en beweegactiviteiten. Zo veel als mogelijk worden sportaccommodaties daarbij geclusterd 
met voorzieningen uit het welzijns- en onderwijsterrein. Hierdoor ontstaan multifunctionele 
(sport)accommodaties die efficiënt gebruik mogelijk maken.  
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De gemeente Roermond kent in 2020 het navolgende aanbod aan sportaccommodaties: 
 

a) Binnensportaccommodaties 
Zwembad 
Roermond beschikt nu over één binnenzwembad met een aantrekkelijke uitstraling voor met 
name de burgers van Roermond. Uit de “Rapportage Sport 2008” (*)  blijkt dat zwemmen al een 
geruim aantal jaren de meest populaire vorm van solosporten is. De gerede verwachting is dat die 
populariteit eerder zal toe- dan afnemen. Zwemmen, en zeker in een binnenzwembad, is een 
populaire sportactiviteit voor senioren.  
Het binnenzwembad blijft dan ook een belangrijk en aantrekkelijk vormgegeven zwembad, 
afgestemd op de eisen en wensen van de burger. Mogelijkheden om de exploitatie te verbeteren, 
door extra voorzieningen te creëren, worden benut. Dit binnenzwembad valt binnen niveau 1.  
De schaalgrootte is stedelijk en deels regionaal en wordt grotendeels bepaald door de vraag, 
oftewel door de behoefte van de doelgroep. 
 
Sporthal 
Het gebruik van sporthallen gaat wijzigen. De belangstelling voor de beoefening van prestatieve 
teamsport bij met name senioren neemt af. Dit heeft een verminderende vraag naar sporthaluren 
in de avonduren en weekenden tot gevolg. De sportbehoefte van de senior wijzigt en er zal een 
toenemende vraag naar sporthaluren overdag optreden (o.a. in relatie tot Meer Bewegen voor 
Ouderen). Mogelijke wijzigingen van het leerlingenaantal zullen eveneens gevolgen hebben voor 
het aantal uren gymnastiek dat in sporthallen wordt gegeven. De gewijzigde vraag naar 
sporthaluren heeft gevolgen voor het aantal sporthallen in Roermond. Bovenstaande komt 
overeen met de conclusies van het door Hospitality Consultancy in 2007 uitgevoerd onderzoek 
naar de toekomstige behoefte aan sporthallen in Roermond. Eén van de conclusies uit dat 
onderzoek is dat met de aanwezigheid van 3 volwaardige sporthallen toekomstig wordt voorzien 
in de sportbehoefte van de burgers, het onderwijs en de sportverenigingen. Sporthallen zijn 
daarbij niet wijkgebonden sportaccommodaties en worden ingedeeld in niveau 2. 
 
Gymnastiekaccommodatie 
De gymnastiekaccommodaties worden voornamelijk gebruikt voor het gymnastiekonderwijs van 
de scholen en daarnaast in de avonduren door sportverenigingen en (vrienden)clubs. 
Gymnastiekaccommodaties zijn hierdoor wijkgebonden voorzieningen en worden ondergebracht 
binnen niveau 3.  
 
 
 
 
 
 
(*) Jaarlijks wordt de rapportage sport opgesteld. In die rapportage wordt breed ingegaan op 
ontwikkelingen en trends binnen de sportsector. Ook geeft de rapportage uitgebreide 
kwantitatieve informatie over aantallen lidmaatschappen etc. De rapportage sport 2008 is 
opgesteld door het Sociaal Cultureel Planbureau in samenwerking met het Mulier instituut en is 
uitgegeven in december 2008. De rapportage is in te zien op internetpagina: www.scp.nl. 
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b) Buitensportaccommodaties 

Sportaccommodatie voor voetbal 
Momenteel zijn er binnen de gemeente Roermond 8 sportaccommodaties voor voetbal aanwezig 
met in totaliteit 19 wedstrijdspeelvelden. Op basis van berekening is er in 2008 een normatieve 
behoefte aan 14 wedstrijdspeelvelden. Alhoewel de voetbalsport nog altijd nummer 1 is in de 
teamsporten zal, gezien over totaal Roermond, sprake zijn van een toekomstige afname van 
voetbalteams. Deze afname van teams zal met name optreden bij de senioren.  
Om kwalitatief hoogwaardige accommodaties voor voetbal te exploiteren en aangezien er 
normatief over (een toenemend aantal) te veel wedstrijdspeelvelden wordt beschikt, streven wij er 
naar het aantal sportaccommodaties voor voetbal waarbij sprake is van een gemeentelijke 
verantwoordelijkheid terug te brengen naar 4. In die afname van sportparken voor voetbal is ook 
sprake van “natuurlijke afvloeiing”. In dit proces zullen wij vroegtijdig met de betreffende 
voetbalvereniging(en) in overleg treden over eigendoms-, beheers- en exploitatie-aspecten. De 4 
sportaccommodaties zijn geografisch optimaal verdeeld over de gemeente Roermond en kennen 
alle een hoog kwaliteitsniveau. De afname van het aantal accommodaties voor voetbal waarvoor 
de gemeente verantwoordelijkheid kent is een proces over meerdere jaren. Deze accommodaties 
vallen binnen niveau 2. 
 
Sportaccommodatie voor tennis 
Roermond telt 4 sportaccommodaties voor tennis. Het aantal lidmaatschappen bij 
tennisverenigingen kent, landelijk gezien, vanaf 1999 een stijgende lijn. De KNLTB is qua aantal 
lidmaatschappen al geruime tijd, op de KNVB na, de bond met de meeste leden. De gerede 
verwachting is dat de populariteit van de tennissport niet zal afnemen, aangezien de 
belangstelling voor sporten die men “vrijelijk” kan uitoefenen in populariteit toeneemt. Ook de 
laagdrempeligheid, het op elke leeftijd kunnen beoefenen en de lage blessuregevoeligheid dragen 
bij aan de  populariteit van de tennissport. Bovenstaande rechtvaardigt de opvatting 4 sportparken 
voor tennis in de gemeente Roermond te handhaven. Deze accommodaties vallen binnen niveau 
2. 
 
Sportaccommodatie voor hockey 
De populariteit voor de hockeysport is de laatste jaren sterk gestegen. De hockeybond staat 
momenteel op de vijfde plaats qua aantal leden. Die populariteit is ook in Roermond merkbaar. 
Uitbreiding van de sportaccommodatie met 1 hockeyveld is in voorbereiding en wordt volgens 
planning in 2009 gerealiseerd. Roermond beschikt daarmee nu en in de toekomst over 1 
sportaccommodatie voor het beoefenen van de hockeysport. Deze sportaccommodatie is een 
sportvoorziening die valt binnen niveau 1.  
 
Sportaccommodatie voor rugby 
De landelijke belangstelling voor het beoefenen van de rugbysport is beperkt te noemen. De 
rugbybond komt niet voor in de top 15 van grootste sportbonden van Nederland. In Roermond is 
1 vereniging aanwezig die de rugbysport aanbiedt. De rugbysport kan worden beoefend op een 
speelveld ter grootte van een voetbalveld. Dit maakt het mogelijk de rugbysport aan te bieden op 
een sportaccommodatie die ook dienst doet voor het beoefenen van de voetbalsport, waardoor 
medegebruik van een accommodatie wordt gerealiseerd. In deze visie past de beoefening van de 
rugbysport te laten plaatsvinden op een sportaccommodatie waar tevens de voetbalsport wordt 
beoefend. De sportaccommodatie voor rugby is een sportvoorziening die valt binnen niveau 1. 



 9 

 
Sportaccommodatie voor korfbal 
De belangstelling voor de korfbalsport in Nederland blijft redelijk stabiel. Zo is de landelijke 
korfbalbond al vele jaren terug te vinden op plaats nummer 14 van grootste sportbonden. De 
korfbalsport wordt zowel beoefend in sporthallen als op een buitensportaccommodatie.  
In kwantiteit is hierdoor in voldoende mate voorzien. De buitensportaccommodatie voor korfbal 
is een sportvoorziening die valt binnen niveau 1. 
 
Sportaccommodatie voor atletiek 
De atletieksport neemt in populariteit toe. Dit landelijk beeld (sportbond van plaats 14 naar plaats 
10) is ook in Roermond waarneembaar. Die groeiende populariteit wordt mede veroorzaakt door 
de toenemende belangstelling voor de zogenaamde solosporten. Roermond kent 1 
sportaccommodatie voor atletiek. Dit aantal is nu en in de toekomst voldoende, waarbij de 
huidige accommodatie wel een kwaliteits- en kwantiteitsimpuls verdient.  
Na het doorvoeren van een aantal verbeteringen beschikt de gemeente Roermond over een  
sportaccommodatie voor atletiek waarvan, naast de georganiseerde sportvereniging, gebruik 
wordt gemaakt door het primair en voortgezet onderwijs. Deze accommodatie is een 
sportvoorziening die valt binnen niveau 1.  
 
Hengelsportvoorziening 
Met de zo waterrijke omgeving is het niet verrassend dat de belangstelling voor de hengelsport in 
Roermond groot is. De hengelsport dient te “concurreren” met overige belangen en 
mogelijkheden die de wateromgeving te bieden heeft. Economische en/of toeristisch gewenste 
ontwikkelingen zetten druk op het realiseren van een of meerdere geschikte vislocaties. Het 
wordt urgent geacht voor de vele hengelsportbeoefenaren de haalbaarheid van geschikte 
vislocaties te onderzoeken en te realiseren. De vislocaties zijn sportvoorzieningen die 
ondergebracht worden in niveau 2. 
 
Buitenzwembad 
Alhoewel eerder is opgemerkt dat de zwemsport bijzonder populair is geldt voor 
buitenzwembaden dat deze in zeer grote mate afhankelijk zijn van de weersgesteldheid. Solitaire 
buitenzwembaden (zwembaden waarbij geen overige “minder goed weer voorzieningen” 
aanwezig zijn) hebben veelal te maken met grote exploitatietekorten. Anderzijds blijven deze 
zwembaden bij zomerse omstandigheden een grote trekpleister voor vele burgers en met name 
voor de jeugd hebben deze baden gedurende de zomermaanden een belangrijke sociale functie. 
In de gemeente Roermond zijn twee solitaire buitenzwembaden aanwezig. Alhoewel er bij 1 
buitenzwembad ook een overdekte zwemaccommodatie aanwezig is, blijft er sprake van een 
gelijksoortig sportaanbod. De schaalgrootte van een solitair buitenzwembad is, landelijk en 
conform het visiedocument sociaal maatschappelijke basisvoorzieningen, stedelijk en deels 
regionaal (niveau 1). De schaalgrootte wordt daarbij grotendeels bepaald door de vraag, oftewel 
de behoefte van de doelgroep.  
Ter verbetering van de exploitatie van een buitenzwembad dient een dergelijke 
sportaccommodatie uitgebreid te worden met een winstgevende “slecht weer voorziening” en/of 
ander sportaanbod.  
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2.3.2  Roermond profileert zich optimaal in de watersport 
De kansen die de Maasplassen bieden dienen optimaal te worden benut. Roermond wordt een 
watersportparadijs dat internationale bekendheid geniet. Er is een deskundig steunpunt voor de 
watersport aanwezig dat alle mogelijkheden onderzoekt en benut om Roermond op de 
(inter)nationale kaart te plaatsen. Meerdaagse watersportevenementen trekken hierbij aandacht 
waarbij van de publieke belangstelling een economische meerwaarde uitgaat naar Roermond. 
Daarbij behorende sportaccommodaties zijn uitgerust en geschikt voor de organisatie van 
(meerdaagse) sportevenementen. 
 
2.3.3  Roermond is dé stad van de topsportevenementen 
Roermond profileert zich als sportevenementenstad door jaarlijks het decor te vormen van 
minimaal twee grootschalige (internationale) topsportevenementen. Deze (meerdaagse) 
sportevenementen hebben een (inter)nationale uitstraling en kennen een grote publieke 
belangstelling. Op deze wijze wordt topsport enerzijds ingezet als stimulator voor de breedtesport 
en anderzijds wordt de gemeente, mogelijk over meerdere aaneengesloten dagen, bezocht door 
een grote publieksmassa. De wijze waarop de gemeente Roermond zich in de toekomst zal 
profileren als de stad van de topsportevenementen zal mede bepaald worden door de wijze 
waarop dit wordt verankerd binnen het evenementenbeleid. 
 
2.3.4  Roermond doet mee op het niveau van de topsport 
Als definitie voor topsport wordt landelijk gehanteerd: topsport zijn alle activiteiten die leiden tot 
een nationale vertegenwoordiging op internationale kampioenschappen. Er vindt binnen enkele 
takken van sport Roermondse deelname op landelijk en internationaal niveau plaats.  
De gemeente Roermond stimuleert deze deelname momenteel middels het incidenteel 
verstrekken van subsidies.  
Het ontbeert de gemeente Roermond momenteel aan een tak van sport die in bijzonder sterke 
mate bijdraagt aan het vergroten van de naamsbekendheid en daardoor promotie van Roermond. 
Het past dan ook in deze visie de mogelijkheden te gaan onderzoeken te kiezen voor topsport. 
Topsport die de gemeente Roermond toekomstig nadrukkelijk en positief op de sportkaart van 
Nederland (en mogelijk daarbuiten) plaatst. Hierbij zullen ook de mogelijkheden om dit 
speerpunt regionaal op de schaal van Midden-Limburg uit te werken worden onderzocht. De 
haalbaarheid van een gezamenlijke Midden-Limburgse topsportaccommodatie maakt onderdeel 
uit van het onderzoek naar de topsportmogelijkheden. 
 
2.3.5  Roermond beschikt, binnen de kaders van dit visiedocument, over 
sportaccommodaties die voor alle burgers goed bereikbaar, toegankelijk, laagdrempelig en 
veilig zijn 
Sporten en bewegen draagt onder andere bij aan de gezondheid van burgers en voorkomt dat 
burgers in een sociaal isolement geraken. Sporten en bewegen draagt daardoor positief bij aan 
een goed leefklimaat in de stad.  Het is derhalve van belang dat sportaccommodaties voor de 
burgers goed bereikbaar, toegankelijk en veilig bereikbaar zijn. 
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2.4 Indeling sportaccommodaties op stad en/of regio-, wijk- en buurtniveau 
In paragraaf 2.1 wordt vermeld dat sportaccommodaties qua schaalgrootte in 3 niveaus kunnen 
worden ingedeeld:  
 

 
 

  Niveau 1 
 
 
  Niveau 2 
 
 
  Niveau 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niveau 1: de stad Roermond als geheel / mogelijk zelfs regionaal. 
Sportaccommodaties ingedeeld in niveau 1: 

 - binnenzwembad; 
- buitenzwembad; 
- sportaccommodatie voor hockey; 
- sportaccommodatie voor rugby; 
- sportaccommodatie voor korfbal; 
- sportaccommodatie voor atletiek.           

 
 Niveau 2: een gedeelte van de stad Roermond met een omvang van 10.000 tot 20.000 

inwoners.  
Sportaccommodaties ingedeeld in niveau 2:  

 - sporthal;  
- sportaccommodatie voor voetbal; 
- sportaccommodatie voor tennis;  
- hengelsportvoorziening. 

 
 Niveau 3: een gedeelte van niveau 2 met een omvang van 2.000 tot 10.000 
 inwoners.  

Sportaccommodatie ingedeeld in niveau 3:   
 - gymnastiekaccommodatie. 
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Bovengenoemde indeling kan als volgt voor de gemeente Roermond worden weergegeven. 
 

 
 
2.5 Uitvoeringsnota 
De visie sportaccommodaties 2020 wordt nader uitgewerkt in een uitvoeringsnota. Deze 
uitvoeringsnota zal, gelet op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010, onderwerp van 
gesprek zijn in het dan te voeren coalitieoverleg.  
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BIJLAGE I:  TRENDS EN MARKTONTWIKKELINGEN 
 
1 Bevolkingsaantallen, -prognoses, -samenstelling, en mogelijke gevolgen 
 
1.1  Bevolkingsaantallen 
De behoefte aan gemeentelijke sportaccommodaties is mede afhankelijk van de 
bevolkingsaantallen en de bevolkingssamenstelling. 
De ontwikkeling van het inwoneraantal van de gemeente Roermond in de afgelopen tien jaar is in 
onderstaande tabel weergegeven. 
 
Tabel 1: Ontwikkeling inwoneraantal gemeente Roermond. 

 

 

Uit de tabel blijkt dat het inwoneraantal in de periode 1998 tot en met 2006 gestegen is van circa 
44.000 inwoners naar circa 45.500 inwoners. De reden van de verdere stijging van het 
inwoneraantal vanaf 2007 naar een inwoneraantal van 54.461 per 1-1-2008 is gelegen in de 
samenvoeging van de gemeente Roermond met Swalmen.   
 
1.2 Bevolkingsprognose en samenstelling 
In de strategische visie Roermond 2020 wordt sterk ingezet op een toekomstige groei van het 
inwoneraantal. Om die groei te realiseren investeert Roermond: 

- in het behoud en versterken van de eigen identiteit als gezellige, complete, compacte 
centrumgemeente met een menselijke maat; 

- in voorzieningen specifiek bedoeld voor jongeren; 
- in het binden van de middengroepen en gezinnen met kinderen aan de stad door woningen 

en voorzieningen specifiek voor deze groepen te realiseren, naast woningen voor senioren 
en zorgbehoevenden. 

 



 14 

De gemeente Roermond zal, evenals overige gemeenten, te maken krijgen met een toename van 
het aantal senioren. Opgemerkt dient hierbij wel te worden dat Roermond, in vergelijking met de 
totale Nederlandse bevolking, een relatief jonge leeftijdsopbouw kent. Met name de groep 20-39 
jarigen en de leeftijdsgroep 0-4 jarigen is relatief oververtegenwoordigd.   
 
In tabel 2 wordt de bevolkingsopbouw van Roermond vergeleken met die van Nederland. 
 
Tabel 2: 

 
 
In 2007 heeft Hospitality Consultants (HC) een onderzoek uitgevoerd naar de al dan niet 
aanwezige behoefte van een vierde sporthal in de gemeente Roermond. Op basis van dat 
onderzoek heeft de gemeenteraad van Roermond een krediet beschikbaar gesteld voor de 
realisatie van een sporthal met wijkvoorziening in Herten. Onderdeel van het onderzoek betrof de 
ontwikkelingen van de inwoneraantallen in de diverse wijken van de gemeente Roermond. 
Rekening houdende met toekomstige woningbouwplannen resulteerde het onderzoek van HC in 
navolgende schets van de gemeente Roermond waarin de ontwikkelingen voor wat betreft het 
aantal inwoners is weergegeven. 
 
Figuur: Bevolkingsontwikkeling Roermond naar wijken. 
 

 
 
De schets maakt duidelijk dat er sprake is van een sterke 
toename van de bevolking in Herten en in iets mindere 
mate in Roermond Zuid en Asenray.  
In het Centrum, Donderberg, Roermond Oost en 
Maasniel zal sprake zijn van vermindering van het 
inwoneraantal.  
Het bevolkingsaantal in Swalmen blijft stabiel. 
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2  Ontwikkelingen in de sport 
Een aantal vormen van sportieve activiteiten kunnen we zien als een “modeverschijnsel” waarbij 
sprake is van een (kortstondige) piek aan beoefenaars. Ook worden trends gesignaleerd die het 
sportaanbod mede bepalen, zoals nordic walking en inlineskaten. Onderstaande ontwikkelingen 
in de sport gelden zowel landelijk als lokaal.  
 
2.1 Verscheidenheid in vraag en aanbod 
Het aanbod aan sport- en beweegmogelijkheden is sterk gegroeid. De consument dient onder 
andere vanwege de beschikbare tijd en financiële middelen keuzes te maken. Er is een 
toenemende tendens om vormen van nieuwe sportieve vrije tijdsbesteding gedurende een korte 
periode te beleven. Er is daarbij sprake van een sterk zapgedrag. De huidige burger sport en 
beweegt waar, wanneer en hoe hij wil. Mede daardoor is de vraag naar (de meer) 
ongeorganiseerde en (meer) individueel te beoefenen sporten toegenomen. In ieder geval is er 
momenteel een duidelijke afname van senioren die deelnemen aan (prestatieve) teamsporten in 
georganiseerd verband. 
 
2.2 Sportverenigingen belangrijk maar kwetsbaar 
Ondanks eerder genoemd zapgedrag blijft de (traditionele) sportvereniging een belangrijke 
sportaanbieder. De sportvereniging biedt doorgaans tegen een lage contributie sportieve 
activiteiten aan. Vele vrijwilligers zetten zich hiervoor wekelijks in. Juist deze vrijwilligers 
vormen het grote punt van zorg voor de sport. Gebrek aan vrijwillig kader, de toenemende wet- 
en regelgeving voor verenigingen en de eisen aan sportbestuurders zijn zaken die prioriteit 
krijgen bij alle koepelorganisaties en sportondersteuners. Door een afname van het aantal 
senioren bij met name georganiseerde teamsporten, o.a. door een geringe doorstroming van 
jeugdleden naar senioren, komt daarnaast de verhouding tussen junioren en senioren scheef te 
liggen. Aangezien jeugdleden normaliter de georganiseerde sportvereniging geld kosten, ondanks 
de door de gemeente verstrekte subsidie voor jeugdleden, is dit ook in financiële zin een voor de 
sportvereniging zorgwekkende ontwikkeling.  
 
2.3 Sport als middel 
Een groot aantal gemeenten hebben de “sport als middel” gedachte sinds enige jaren omarmd. 
Sport wordt gezien als dé manier om uiteenlopende maatschappelijke doelen te bereiken. Sport 
en gezondheid staan in het gemeentelijk beleid hoog op de politieke agenda. Het gemeentelijke 
beleid is erop gericht om inactieve burgers te motiveren tot sportief beweeggedrag en/of om te 
voorkomen dat de burger in een sociaal isolement geraakt. Ook Roermond kent, o.a. uitgevoerd 
door het Steunpunt Sportservice Roermond, een groot aantal laagdrempelige sportstimulerings-
activiteiten voor haar burgers; voor jong en oud. 
 
2.4 Bevolkingssamenstelling 
Het aantal sportieve senioren in Nederland neemt toe. In de behoefte aan sportvoorzieningen zal 
dit merkbaar zijn. Er zullen voldoende faciliteiten voor handen moeten zijn om de burgers te 
kunnen laten deelnemen aan laagdrempelige sport- en bewegingsvormen.  
De vraag naar binnensportaccommodaties ten behoeve van prestatieve teamsport voor senioren 
zal naar verwachting afnemen. Rekening dient dan ook te worden gehouden met een afname van 
het gebruik van sporthalhuren voor teamsport in de avonduren en weekenden. Het is daarbij de 
verwachting dat de vraag naar sporthaluren door senioren verschuift naar gewenste uren overdag. 
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3 Sporten en bewegen in relatie tot het visiedocument sociaal maatschappelijke    
           basisvoorzieningen en de kadernota Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  
In het visiedocument sociaal maatschappelijke basisvoorzieningen wordt beschreven dat 
multifunctionele sport- en bewegingsvoorzieningen noodzakelijk zijn bij het realiseren van de 
basisfuncties bewegen en ontspannen. De fysieke voorzieningen dragen bij aan het welbevinden 
van de burger in de stad Roermond. Een dergelijke multifunctionele voorziening vormt een 
versterking ten opzichte van ‘losse’ fysieke voorzieningen. Mogelijk dat multifunctionaliteit ook 
in financiële zin voordelen oplevert.  
 
Het hoofddoel van de kadernota Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is ‘meedoen’. Er is 
een sterke relatie tussen de aanwezigheid van fysieke voorzieningen op het gebied van sporten en 
bewegen en het behalen van de doelstellingen van de Wmo. Burgers van Roermond worden in 
staat gesteld om zowel in georganiseerd dan wel in ongeorganiseerd verband sport te beoefenen. 
Sport als middel draagt bij aan de ontplooiing en integratie van mensen. 
 
Het Steunpunt Sportservice Roermond biedt een belangrijke stimulerende en ondersteunende rol 
bij het aanbieden van breedtesport. Breedtesport gaat uit van het toegankelijk maken van 
sportactiviteiten voor elke burger en streeft naar een zo groot mogelijk bereik onder de 
Roermondse burgers. Via het sportbeleid wordt ook de verenigingssport gestimuleerd. 
Dit alles bepaalt mede de behoefte aan (multifunctionele) sportaccommodaties, wijk-, buurt- of  
stadsgericht. 
  
 


