
  

 

 

Motie Vreemd inzake Sportpark Wilhelmina en samenwerking voetbalclubs 

 

De Raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op 22 april 2020, 

 

Constaterende dat,  

 

1. de demografische ontwikkelingen binnen de Gemeente Renkum duiden op een toekomstige 

verdere teruggang in het aantal (jeugd-)spelers voor de gebruikers van het Wilhelmina 

Sportpark; 

2. er momenteel drie verenigingen gebruik maken van het Wilhelmina Sportpark, zijnde  de 

voetbalverenigingen CHRC, Redichem en RVW met in totaal rond de 600 sportende leden (± 

45 teams);  

3. de landelijke trend van verhuizen van seniorenvoetbal van de zondag naar de zaterdag ook 

gevolg kan krijgen bij de gebruikers op het Wilhelmina Sportpark;  

4. de Gemeente Renkum recent een kunstgrasveld op het Wilhelmina Sportpark heeft 

aangelegd om uitval van trainingen sterk te verminderen;  

5. het kunstgrasveld mede is aangelegd met het oogmerk te komen tot een intensivering van 

de samenwerking van de drie betrokken verenigingen;  

6. het beheer en onderhoud van het aangelegde kunstgrasveld gedaan wordt door een externe 

stichting waarbij de intentie is vastgelegd (8 november 2018)  tussen Stichting  MFC Doelum 

en Gemeente Renkum dat de overdracht van het beheer en onderhoud van het gehele 

Wilhelmina Sportpark naar de stichting mogelijk overgaat op termijn; 

 

Overwegende dat,  

 

a. sinds de aanleg van het kunstgrasveld de drie verenigingen  meer aan elkaar verbonden zijn 

dan in het verleden en derhalve meer met elkaar in overleg zijn over het gebruik van het 

Wilhelmina Sportpark;  

b. als gevolg van de hiervoor onder de constateringen genoemde ontwikkelingen de 

mogelijkheid biedt om de thans totaal aantal beschikbare speelvelden terug te brengen;  

c. er al jarenlang, op voorspraak van en gefaciliteerd door de Gemeente Renkum, gesprekken 

zijn gevoerd over een intensievere manier van samenwerking of mogelijke fusie, alsook de 

overdracht van onderhoud en beheer van het sportpark, hetgeen tot op heden nog niet tot 

concrete stappen heeft geleid;  

d. het kwalitatief voortbestaan van drie afzonderlijke verenigingen ongewis is, hetgeen niet 

bijdraagt aan een bestendig en duurzaam gebruik van het Wilhelmina Sportpark en de 

doelstelling van de Gemeente Renkum om sport toegankelijk en attractief te laten zijn.  

e. bij een vitaal Wilhelmina Sportpark, waarbij niet de Gemeente Renkum maar de gebruikers, 

verenigd in één entiteit, verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud, deze 

verantwoordelijkheid opnieuw zou moeten worden gedefinieerd en bepaald;  



f. de beschikbare ruimte op het Wilhelmina Sportpark, het aantal gebruikers en aantal 

voetballers, ruimte zou kunnen bieden aan andere vormen van ruimtegebruik, waar in de 

gemeente grote behoefte aan is, zoals woningbouw of grootschalige energieopwekking; 

 

 

Draagt het College op: 

 

1. Met de gebruikers van het Wilhelmina Sportpark een plan van aanpak te maken, hoe 

gezamenlijk vorm te geven aan het toekomstbestendig sporten en bewegen op deze locatie. 

 

In dit plan dienen minimaal onderstaande punten te worden meegenomen: 

A. de mogelijke varianten van intensieve samenwerking dan wel fusie van de betrokken 

voetbalclubs; 

B. de termijn waarop verregaande samenwerking, dan wel fusie-afspraken door de 

betrokken partijen uitvoerbaar geacht worden; 

C. dat er een eventuele overdracht van het park aan haar gebruikers kan plaatsvinden mits 

er sprake is van één zelfstandige beheerder en een duidelijk beheerplan; 

D. suggesties  waarin, naast voldoende ruimte voor de sportactiviteiten, gekeken wordt 

naar de mogelijkheden voor eventueel vrijvallende gronden. 

 

2. Een plan voor het ruimtegebruik van eventueel vrijvallende gronden te maken en dit te delen 

met de raad.  

 

 

En gaat over tot de orde van de dag,  
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