
 

 
Informatie Sportboulevard Lichtenvoorde 
 
 
Lichtenvoorde, 05 september 2017 
 
 
Beste leden, 

 

Helaas, we hebben als stuurgroep Sportboulevard Lichtenvoorde moeten concluderen dat een 

Sportboulevard zoals wij die voor ogen hebben, voor nu niet haalbaar is. 

 

Waarom niet, zal jullie vraag zijn. Een vraag die we op 5 september in de raadscommissie toegelicht 

hebben. 

Bijgevoegd de tekst zoals we die daar ingesproken hebben. 

 

Of er een vervolg zal komen, wat dat dan zal zijn en wat het gaat betekenen voor jullie vereniging is 

op dit moment nog niet duidelijk. Je vereniging houdt je verder op de hoogte. 

 

We hebben met veel ambitie en enthousiasme dit project gelopen en zoals je afsluitend in de tekst zult 

lezen, blijven we gaan voor een bruisend en vitaal Oost Gelre: meer bewegen, beleven en presteren 

door jong en oud, kwetsbaar en sterk! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Stuurgroep Sportboulevard Lichtenvoorde. 

 

Miranda Sevenich 

  



 

Geachte dames en heren, 

 

Het is goed om op dit moment even stil te staan hoe het begon. 

 

Aan de basis van ons burgerinitiatief Sportboulevard Lichtenvoorde liggen de behoeftes van een 8-tal 

verenigingen en een stichting ten aanzien van hun accommodatie, behoeftes  die op onderdelen wat 

verschillen, maar die vooral veel overeenkomsten vertonen en waarin we veel kansen zien. Het heeft 

geresulteerd in een initiatief waarin we elkaar meer dan gevonden hebben. Ambitie, enthousiasme  en 

realiteitsbesef  kenmerken onze samenwerking als initiatiefnemers. 

 

Medio 2016 werd door de 8 sportverenigingen en een stichting de opdracht aangenomen om een 

haalbaarheidsonderzoek (haalbaarheidsscan) naar Sportboulevard Lichtenvoorde uit te voeren. 

Na selectie in de zomer van 2016 werd adviesbureau Treem gekozen voor inhoudelijke ondersteuning 

van het onderzoek. We hebben als vrijwilligers van de gezamenlijke sportorganisaties samen met 

TREEM en met steun van de projectleider van de Gemeente Oost Gelre, ontelbare uren gestoken in 

het haalbaarheidsonderzoek en zijn trots op het resultaat. 

 

In februari  2017 werd – conform projectplanning - aan de gemeenteraad het voorlopige eindrapport 

van de haalbaarheidsscan opgeleverd. In het begeleidend schrijven werd gesteld dat initiatiefnemers 

van mening waren dat het haalbaarheidsonderzoek nog niet het stadium bereikt had waarop 

besluitvorming over realisatie van het complex zou kunnen plaatsvinden. In een verlengd 

haalbaarheidsonderzoek zou met name meer aandacht besteed dienen te worden aan het verstevigen 

van de financiële onderbouwing. Aan de gemeenteraad werd dan ook de bereidheid gevraagd om 

aanvullend budget beschikbaar te stellen om het onderzoek af te kunnen ronden. 

Daarnaast stelden de initiatiefnemers met klem de vraag aan het college van Burgemeester en 

Wethouders een spoedig besluit te nemen over de toekomstige zwembadfaciliteiten in Oost Gelre. Dit 

werd door de stuurgroep als cruciale factor in het totaal beschouwd. Tevens constateerden we een 

grote politieke gevoeligheid rond dit thema waarover we ons toenemend zorgen maakten. Deze 

zorgen werden bevestigd in de gesprekken die een afvaardiging van de stuurgroep begin 2017 voerde 

met een aantal fracties in de gemeenteraad. 

 

Inmiddels is er een half jaar verstreken sinds de oplevering van het rapport, werd behandeling in 

raadscommissie en raadsvergadering 2 maal uitgesteld en uiteindelijk “over de zomer getild”.   

In mei werd een raadvoorstel geformuleerd, mede gebaseerd op de beoordeling van het plan zoals 

dat inmiddels door de gemeenteambtenaren was opgesteld. Een waardevolle beoordeling trouwens, 

met veel aanknopingspunten.  

Dit raadsvoorstel werd aan de stuurgroep gezonden en is duidelijk als het gaat om de voorstellen die 

door het college aan de gemeenteraad wordt gedaan. 

 

In de afgelopen maanden heeft de stuurgroep Sportboulevard de procesgang gedurende het 

‘projectjaar’, haar eigen voorlopige rapportage, de argumenten van het college van B&W en het 

raadvoorstel meerdere keren de revue laten passeren. Op grond daarvan concludeert de stuurgroep 

het volgende: 

 

Het realiseren van een sportboulevard zoals we dat voor ogen hebben, is niet haalbaar op grond van 

de volgende argumenten: 

- Zonder substantiële steun in de jaarlijkse exploitatie dan wel in de initiële investering is het 

complex  niet realiseerbaar. In een verlengd onderzoek (zoals gesteld in ons begeleidend 

schrijven) zal het exploitatieplaatje verbeterd kunnen worden (wij zien hiervoor beperkte 



 

mogelijkheden), echter ook dan zal structurele en substantiële (overheids-)steun noodzakelijk 

blijven.  Zonder zicht op deze steun hebben aangepaste voorstellen geen kans.  Het voorstel van 

het college om te werken aan een aangepast voorstel zullen we dan ook niet aannemen. 

- Ontwerp van een scenario zonder nieuw zwembad is voor de initiatiefnemers geen optie:

o Het perceel is in dat geval niet groot genoeg door de huidige ligging van het zwembad.

o Het huidige zwembad kan in zijn opzet nooit de functie vervullen die wij voor ogen hebben

(centraal gebouw met gedeelde voorzieningen).

Het voorstel van het college om alternatieve scenario’s uit te werken zullen we dan ook niet 

aannemen. 

We constateren dat binnen de huidige politieke constellatie er geen besluit genomen zal worden over 

de zwemfaciliteiten binnen de gemeente Oost Gelre. Dit maakt elke verdere planvorming mét een 

zwembad onzeker.  

We willen vermelden dat een nieuw zwembad in de planvorming het vertrekpunt is geweest. De basis 

hiervan ligt in de vraag in het allereerste stadium aan de Stichting Exploitatie Meekenesch om plannen 

te ontwikkelen voor het terrein rondom het zwembad voor de lange termijn, 20 jaar. 

Dan is als enig vertrekpunt een nieuw zwembad een optie omdat: 

1 Het huidig bad ruim 40 jaar oud is  en bouwkundig en installatietechnisch afgeschreven is. 

2 Handhaven van het zwembad op de huidige plek op voorhand het plan onuitvoerbaar zou maken 

door de beperkte oppervlakte van het perceel. 

Op geen enkel moment (noch in tussentijdse rapportages, noch in gesprek) is van de zijde van de 

gemeente aangegeven dat dit niet het (unieke) vertrekpunt zou mogen zijn. 

- Wat betreft de locatie waarop we ons gericht hebben moeten we aanvullend concluderen dat er 2

belangrijke knelpunten zijn waarvoor het niet eenvoudig zal zijn een oplossing te vinden indien we

een sportboulevard, in de vorm zoals gewenst, willen realiseren:

1 De verkeerssituatie N18 – Richterslaan – Kerkhoflaan baart ons zorgen in het 

kader van veiligheid voor de sporters (kinderen!) mede gelet op de algemene 

verkeersontsluitingsplannen en de knelpunten N18. 

2 Het perceel is dermate krap dat de combinatie van sporten zoals we dat voor 

ogen hebben ’ruimte-technisch’ nét realiseerbaar is, maar dat dan niet tegemoet 

gekomen kan worden aan een belangrijke eis van de buurt om royale 

groenstroken te creëren aan de zijde Kerkhoflaan.   

Bovenstaande heeft – alles overwegende - in augustus in de stuurgroep tot het volgende standpunt / 

besluit geleid: 

- Sportboulevard Lichtenvoorde is in de door ons gewenste vorm niet haalbaar.

- We zullen als gezamenlijke initiatiefnemers geen opdracht voor een vervolg aannemen zoals

dat door het college van B&W aan de gemeenteraad wordt voorgesteld.

- De voorlopige rapportage krijgt daarmee de status van eindrapportage.

- De verenigingen (als collectief dan wel afzonderlijk) zijn bereid met de gemeente mee te

denken over alternatieven dan wel het oplossen van nog altijd bestaande problemen binnen

enkele verenigingen.



 

Ondanks dit moeilijke besluit kijken we terug op een intensief, leerzaam en waardevol traject. De 

enthousiaste samenwerking, de wijze waarop we samen iets moois tot stand gebracht hebben zal ons 

en dus ook Lichtenvoorde de komende jaren nog mooie dingen brengen.  

 

We vinden dat er een mooi plan ligt, inderdaad met haken en ogen, maar ook met veel goede zaken. 

Hier ligt een ambitie en een visie die precies past binnen de Sportvisie Oost Gelre en binnen het 

provinciale Sportbeleid. Wij zijn er van overtuigd een complex te kunnen draaien met eigen inzet van 

vrijwilligers. Onze ambitie en enthousiasme hierover is onverminderd. 

 

Wij zijn ook bereid aan uitwerking van toekomstige plannen vanuit de gemeente onze enthousiaste 

medewerking te verlenen.  

Wat ons betreft was en is 1+1 =3 en blijven we samengaan voor een vitaal en bruisend Oost Gelre. 

Voor meer bewegen, beleven en presteren door jong en oud, kwetsbaar en sterk. 

 

Namens de Stuurgroep Sportboulevard Lichtenvoorde 

 

5 september 2017 

 


