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Raadsvergadering van: 29 september 2020

Behorendebijagendapunt: 7

Ondenruerp: SporthalS.V. Beemster

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,

gelet op artikel 28van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018,

Overuegende, dat
- ln de dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster de ambitie staat om het sportpark bij

lnsulinde intensiever te gebruiken.
- De verwachting is dat met de huidige groei van het aantalwoningen in Middenbeemster

ook de behoefte aan sportvoorzieningen groeit.
- De huidige sporthal van S.V. Beemster oud en te klein is, asbest bevat, niet meer voldoet

aan de huidige eisen voor de betreffende sporten en ook niet aan die van de algehele
veiligheid en daarom niet volledig kan worden benut.

- S.V. Beemster meerdere malen heeft aangegeven open te staan voor samenwerking met

andere verenigingen/sporten om de velden en accommodatie nog efficiënter te
gebruiken, en dit nu ook al doet.
Het lokale sportakkoord als doel heeft de lokale samenwerking te bevorderen en
gezamenlijke ambities te formuleren.

- De toekomstige sportvisie van Purmerend en Beemster, die eind 2020 aan de raad zal

worden voorgelegd, zich ook zal richten op verduurzaming van sportaccommodaties. .

Verzoekt het college:
1. Om te onderzoeken in hoeverre de huidige sportvoorzieningen in het sportcluster

Middenbeemster toereikend zijn, op dit moment en voor de toekomstige groei.

2. Actief in gesprek te gaan met de verenigingen om te inventariseren wat zij nodig hebben

om hun samenwerking te kunnen intensiveren en om het sportcluster kwantitatief en
kwalitatief op peil te brengen

3. Deze bevindingen met zo nodig een raadsvoorstel te presenteren aan de raad.
4. Vooruitlopend op de punten 1, 2 en 3 de staat van onderhoud van de sporthal SV

'Beemster te inventariseren en deze bevindingen met zo nodig een raadsvoorstel te
presenteren aan de raad.

En gaat over tot de orde van de dag.
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