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Realisatie van een multifunctioneel Beach sportveld in Albergen in het kader van Mijn
Dorp Albergen 2030.

Voorgesteld raadsbesluit:
1. Een bedrag van € 15.000,-- beschikbaar te stellen aan de initiatiefgroep Albergen voor de
uitvoering van haar ingediende plan.
2. Het bedrag ten laste brengen van het budget Mijn Dorp 2030.
Samenvatting van het voorstel
Een initiatiefgroep uit Albergen wil een multifunctioneel Beach sportveld realiseren op het huidige
buitenhandbalveld van de Tukkers. Hierdoor kunnen er Beach sporten plaatsvinden zoals handbal,
volleybal voetbal etc. Het veld kan gebruikt worden voor toernooien en evenementen. Door dit Beach
sportveld is Albergen qua Beachsport klaar voor de toekomst. De initiatiefgroep doet een beroep op
de gelden van het budget Mijn Dorp 2030.
Aanleiding voor dit voorstel
Vanuit de gemeenschap Albergen, de Tukkers (Handbal en Voetbal), VVA (Volleybal), De Bokk’n
Hörnkes (Jeugdcarnaval), de Stichting Volksfeesten en de werkgroep Mijn Dorp Albergen 2030
(initiatiefnemers) komt het verzoek om een multifunctioneel Beach sportveld in Albergen te realiseren.
Doordat er beachvolleybal, Beach handbal en Beach voetbal op het veld kan plaatsvinden kunnen
meerdere verenigingen gebruik maken van dit multifunctionele Beach sportveld.
Om reden dat er meerdere sporten op dit veld kunnen plaatsvinden zal de intensivering van de
samenwerking en de verbinding tussen deze verenigingen toenemen (verschillende groepen
inwoners). Er wordt niet alleen op bestuurlijk vlak samen gewerkt maar er wordt ook gezamenlijk
gebruik gemaakt van het veld. Daarnaast wil de initiatiefgroep proberen om de andere verenigingen er
bij te betrekken zoals de tennis, de badminton en de fitness. Dit alles komt ten goede aan de
leefbaarheid en de sociale samenhang in het dorp Albergen. Bij de uitvoering wordt gekozen voor
functionele en duurzame oplossing die de komende 15 tot 20 jaar kan worden ingezet voor Albergen
en omgeving.
Beoogd resultaat van het te nemen besluit
De realisatie van een multifunctionele Beach sportveld voor de gemeenschap van Albergen.
Argumentatie
De initiatiefnemers willen een Beach sportveld realiseren op de plek van het huidige
buitenhandbalveld van de Tukkers, dit ligt op het sportcomplex van de Tukkers aan de Kemnaweg in
Albergen. Het is dus de bedoeling dat voet- en handbalvereniging de Tukkers, volleybalvereniging
VVA gebruik gaan maken van het veld. Daarnaast zou de jeugdcarnavalsvereniging de Bokk’n
Hörnkes hun jaarlijkse Beachtoernooi erop kunnen organiseren en kan het veld gebruikt worden
tijdens de jaarlijkse Volksfeesten in Albergen. Dit moet bijdragen aan een betere leefbaarheid in het
dorp.
Het doel is om zo meer mensen te laten sporten wat bijdraagt aan een gezonde levensstijl. Het
bevordert de levensvatbaarheid van de verenigingen in het dorp Albergen. De volleybal ziet nieuwe
mogelijkheden om leden te binden door het bieden van Beach volleybal. Het is de bedoeling om een
permanente competitie op te zetten door de verschillende verenigingen op het Beach sportveld. De
handbalvereniging heeft hiertoe het eerste initiatief genomen. De buiten handbal is helemaal gestopt
en hiervoor in de plaats komt het Beach handbal. Het buitenhandbalveld is daardoor overbodig
geworden. Het is de bedoeling dat er permanente competities komen tegen verenigingen uit
omliggende dorpen.
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Het is een voordeel dat het Beach sportveld op deze plek komt omdat er kleedkamers zijn en een
kantine (van de Tukkers), op een andere plek in het Dorp heb je deze voorzieningen niet bij elkaar. Er
is hier ook al verlichting bij het veld een boarding en een scorebord en er is voldoende parkeerruimte.
De exploitatie van het veld zal mede gedragen kunnen worden door een verhoging van de omzet in de
bestaande sportkantine op het complex, tijdens de sportwedstrijden, activiteiten en festiviteiten. Dit
Beach sportveld past prima in het complex van de Tukkers dat recent helemaal is gerenoveerd en
aangepast naar de stand van deze tijd, een duurzaam en toekomstbestendige accommodatie.
Er is een nieuwe landelijke trend qua sporten en dat is om naar buiten te gaan. Het Beach sporten
neemt hierbij een belangrijke rol in. De Handbalbond en de NEVOBO promoten de Beach sporten
enorm. Dit veld draagt hierdoor bij aan de toekomstbestendigheid van de sportverenigingen omdat ze
goed voorbereid zijn op de toekomst in Albergen. Het past dan ook in het proces van Mijn Dorp 2030,
de sportverenigingen kijken vooruit naar de toekomst, naar 2030.
Niet alleen op bestuurlijk vlak samenwerken met alle verenigingen maar ook de verbinding tussen
verschillende groepen inwoners wordt hierdoor gestimuleerd omdat er gezamenlijk gebruik wordt
gemaakt van het veld. Dit komt ten goede aan de leefbaarheid en de sociale samenhang in het dorp
Albergen.
Draagvlak
Er is voldoende draagvlak binnen de gemeenschap van Albergen voor dit initiatief. De
handbalvereniging, de voetbalvereniging (samen 750 leden), de volleybalvereniging (150 leden), de
jeugdcarnavalsvereniging (1000 leden) en de Volksfeesten Albergen staan achter dit initiatief. Verder
staat de Dorpsraad, de basisschool Kadoes alsmede het bestuur nieuwe MFA achter dit initiatief. De
basisschool kan gymactiviteiten en sportdagen (in samenwerking met de buurtsportcoach diverse
sporten promoten) op deze nieuwe accommodatie houden.
Externe communicatie
De initiatiefgroep heeft samengewerkt met hand- en voetbalvereniging de Tukkers, met
volleybalvereniging VVA, met de jongerencarnavalsvereniging de Bokk’n Hörnkes, de stichting
Volksfeesten Albergen, het bestuur van de Dorpsraad en het bestuur van de MFA in Albergen.
Financiële paragraaf
De initiatiefnemers hebben de totale kosten van het beach sportveld begroot op € 60.800,--. Voor de
financiering wordt een gedeelte van de werkzaamheden in eigen beheer gedaan voor een bedrag van
€ 7.000,--. Daarnaast worden diverse voorzieningen ingebracht die reeds aanwezig zijn zoals
verlichting, boarding, dug-out’, sportmateriaal (netten, doelen, ballen, etc). Van de provincie Overijssel
heeft de initiatiefgroep al een subsidie ontvangen van € 7.610,-- voor de aanleg van het veld en de
organisatie van de Beachweek. De totale eigen inbreng komt hierbij op € 28.110,--. Voor het
ontbrekende bedrag van € 32.690,-- wordt een beroep gedaan op het budget van Mijn Dorp 2030.
De gemeente is van mening dat de betrokken verenigingen/organisaties zelf ook een financiële
bijdrage kunnen leveren en dus zelf voor de cofinanciering moeten zorgen. Wij stellen u voor een
bedrag van € 15.000,-- beschikbaar te stellen aan de initiatiefgroep voor de uitvoering van het door
haar ingediende plan en dit bedrag ten laste van het budget Mijn Dorp 2030 brengen.

Uitvoering
Na besluitvorming door uw raad zal een subsidiebeschikking worden afgegeven.
Evaluatie
Na realisatie van het Beach sportveld zou er een evaluatie plaats kunnen vinden met de
initiatiefnemers en de betrokken verenigingen.
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
N.v.t.
Bijlagen
Verzoek van de initiatiefnemers
Presentatie Beach sportveld
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Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit.

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,
de secretaris,
de burgemeester,
drs. ing. G.B.J. Mensink

mr. M.K.M. Stegers

Vergadering presidium op 13 juni 2016
Besluit presidium:

X
o
o
o

om advies naar cie. S. en B.
rechtstreeks naar raad ter besluitvorming
naar raad ter kennisname
anders, namelijk:

Vergadering cie. S. en B. op 28 juni 2016
Advies aan de raad

o advies akkoord te gaan met het voorstel
o advies het voorstel af te wijzen
o anders, namelijk:

Opmerkingen:
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Realisatie van een multifunctioneel Beach sportveld in Albergen in het kader van Mijn
Dorp Albergen 2030.

De raad van de gemeente Tubbergen,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2016,
nr.;
gelet op het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 28 juni 2016;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet artikel 149 en 156 en in de Algemene wet bestuursrecht
artikel 4.2.

B E S L U I T:
1. Een bedrag van € 15.000,-- beschikbaar te stellen aan de initiatiefgroep Albergen voor de
uitvoering van haar ingediende plan.
2. Het bedrag ten laste brengen van het budget Mijn Dorp 2030.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 13 juli 2016,
De gemeenteraad van Tubbergen,
de raadsgriffier

de voorzitter

{HELGAL}
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar

{MERVYNS}
mr. M.K.M. Stegers

