2.3.4.5 Extra inkomsten accommodaties, namelijk:

























Bij het toestaan van nieuwe functies in accommodaties mag geen oneerlijke concurrentie
ontstaan met vergelijkbare functies buiten deze accommodaties.
Een tennishal moet geen uitgaansgelegenheid worden voor housparty en ander overlast
gevend vermaak. Het moet passen binnen bestemmingsplan en omgevingsvergunningen.
Als de gemeente bijdraagt aan behoud en uitbreiding van sportvoorzieningen Komt dit de
gezondheid van inwoners ten goede.
Geef verenigingen de kans om hun ruimtes effectiever te kunnen gebruiken en ook in te
zetten voor andere mogelijkheden. Denk aan de rijhal en kantine van de Hippische
rijvereniging.
Door samen dingen anders in te richten, te organiseren, te verbinden, verbroederen, ... zijn
denk ik dingen mogelijk die onmogelijk lijken.
Ik denk dat alleen voor de voetbalverenigingen HSV en de Foresters de accommodaties
samengevoegd kunnen worden (en de verenigingen ook). Dit ligt gevoelig maar wellicht
kunnen we met financiële argumenten (twee terreinen onderhouden die het grootste
gedeelte van de tijd niet gebruikt worden) kost erg veel geld. Overige verenigingen en
accommodaties mogen wat mij betreft behouden blijven, ook tegen een hogere bijdrage. Ik
ben blij met een tweede sporthal !!
De diversiteit aan mogelijkheden en voorzieningen in een dorp maakt het dorp levendig. Het
is m.i. van belang dat de gemeente hierin ondersteunt.
Vraag en aanbod dienen op elkaar te zijn afgestemd. Als dit betekent minder van het een
zou dit kunnen inhouden meer van het ander. Een goed voorbeeld is het samenvoegen van
de parkeergelegenheden bij de atletiek.
Waar de markt naar vraagt
voor sportverenigingen is het moeilijk en duur om goede accommodatie te vinden, dat zou
de gemeente moeten faciliteren, sport is essentieel voor àlle bewoners
"marktwerking, maar ook invloed vanuit overheid dat geen gebouwen zo onbenut
blijven...actieve rol gemeente lijkt me.
Voorzieningen die niet of onvoldoende klanten hebben sluiten of ergens onderbrengen.
Nieuwe initiatieven belonen og gaan opzetten:
bewegen voor ouderen
eenzaamheid tegengaan
maatjes projecten initiëren
Het 'cultureel erfgoed' : Geef daar svp prioriteit aan !!!!"
Opmerking: het is onduidelijk wat er met 'accommodaties' bedoeld wordt. Hierdoor kan ik
de vragen niet goed beantwoorden.
deze vraag is moeilijk te beantwoorden als je geen voorbeelden hebt.
Ik vindt bovenstaande stellingen nogal abstract geformuleerd.
onduidelijke vragen hierboven, had beter geweest al er concrete voorbeelden zouden zijn
gegeven....
meer info nodig om hier een goed beeld over te kunnen vormen

