
Memo 
Aan: Gemeenteraad 

Cc:  

Van: College van B&W 

Datum: 30 oktober 2013 

Kenmerk:  

Onderwerp: Stand van zaken sportpark De IJsselweide 

 
Geachte raadsleden, 
 
Zoals toegezegd is door portefeuillehouder Van Balveren in de raadsvergadering van 17 oktober, 
sturen wij u hiermee de stand van zaken toe betreffende de modernisering/ ontwikkeling van sportpark 
De IJsselweide in Ulft/ Gendringen. 
 
Aanleiding 
Op sportpark De IJsselweide is de huidige sporthal in een slechte technische staat/ staat van 
onderhoud. De sporthal is op korte termijn toe aan vervanging. Daarvoor is in de begroting 2014 – 
2017 budget opgenomen, evenals voor modernisering voor het complete sportpark De IJsselweide. 
In een viertal bijeenkomsten is uitgebreid met de sportgebruikers van het sportpark en de sporthal 
gesproken over de wensen en mogelijkheden hiertoe. 
 
Stand van zaken 
In een zeer goede samenwerking tussen sportverenigingen en gemeente is in vier plenaire 
bijeenkomsten gekomen tot een unaniem uitgangspunt voor de inrichtingsschets. Deze concept-
inrichtingsschets is bijgevoegd als bijlage 1 en is gemaakt door een werkgroep die is samengesteld uit 
de grote groep sportgebruikers van sportpark De IJsselweide. 
Ook de raadsleden die deelnamen aan de raadswerkgroep sport zijn op uitnodiging bij een aantal 
bijeenkomsten aanwezig geweest.  
 
Sporthal De IJsselweide 
De huidige sporthal voldoet niet meer aan de wensen van deze tijd. Een nieuwe sporthal wordt in 
samenspraak met de gebruikers vormgegeven. Allereerst is er een programma van wensen 
opgesteld. Dit programma van wensen is tot stand gekomen door gesprekken te voeren met de 
binnensportverenigingen, de buitensportverenigingen en de scholen die nu gebruik maken van 
sportpark De IJsselweide. Daarnaast is ook de sporthalbeheerder benaderd en gevraagd naar zijn 
ervaringen en wensen. Op basis van het programma van wensen wordt een programma van eisen 
opgesteld. Dat vindt de komende periode plaats. Daarna kan een architect een ontwerp maken. 
 
Inmeting en inrichtingsplan sportpark 
Met Arcadis zijn afspraken gemaakt om een inrichtingsplan op te leveren, waarna er een voorontwerp 
en vervolgens een definitief ontwerp kan worden gemaakt. Een terreinmeting is inmiddels beschikbaar 
en er wordt een realistische inrichtingsschets ingetekend. Deze inrichtingsschets wordt op 18 
november met de sportgebruikers van sportpark De IJsselweide besproken (voor de uitnodiging zie 
bijlage 2). 
In deze inrichtingsschets is rekening gehouden met de waterhuishouding en de 
bodemomstandigheden (het aanwezige bergbezinkbassin) en de werkelijke terreinmeting. Dit geeft 
dus een realistisch beeld waar zowel de sportparkgebruikers als de gemeente mee verder kunnen. 
Het vervolg hierop is dat Arcadis een voorontwerp maakt en daarna een definitief ontwerp. 
 
Vervolg 
Zodra het definitieve ontwerp van het sportpark en het programma van eisen voor de sporthal gereed 
is, wordt een voorstel voor uw gemeenteraad voorbereidt voor definitieve vaststelling. Wij verwachten 
in het voorjaar 2014 dit voorstel aan u voor te leggen. 
 
Met vriendelijke groet, namens het college, 
 
Gerard van Balveren 
Portefeuillehouder sport 



BIJLAGE 1 
 
 
 

 
 



Bijlage 2 
 
 
 

Beste dames, heren, 
  
Graag stuur ik u hierbij een uitnodiging voor de vijfde bijeenkomst voor alle gebruikers van sportpark 
De IJsselweide. 
In de afgelopen periode is er hard gewerkt aan onder andere de tekening van de ruimtelijke invulling 
van het sportpark. Daarnaast is er een programma van wensen opgesteld voor de sporthal met een 
bijbehorende m² indeling en globale kostenraming. 
Wij bespreken graag de laatste stand van zaken en vervolgstappen met u in een plenaire bijeenkomst. 
  
Voor deze bijeenkomst worden (evenals voor de vierde bijeenkomst) de voetbalverenigingen NVC, 
SVGG en Ulftse Boys uitgenodigd. 
  
  
Uitnodiging 
Graag nodig ik u uit voor de volgende bijeenkomst. 
  
Wanneer:    maandag 18 november 
Hoe laat:     19.30 - 21.00 uur 
Waar:          Kantine V.v. Gendringen 
  
  
Raadswerkgroep 
De raadsleden die deel hebben genomen aan de 'raadswerkgroep sport'  zijn ook uitgenodigd 
om wederom aanwezig te zijn. Van hen wordt geen actieve bijdrage gevraagd op deze bijeenkomst. 
  
  
Verhinderd? 
Wilt u het aan mij laten weten als u verhinderd bent op deze datum? U kunt mij dit (bij voorkeur) per 
mail doorgeven of anders per telefoon op nummer (0315) 292 431. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Michel Ligtenbarg 
Team welzijn en onderwijs 
  
Gemeente Oude IJsselstreek 
Postbus 42 
7080 AA Gendringen 
Tel: (0315) 292 431 
Website: www.oude-ijsselstreek.nl 
  
 


