Agendanummer 21 Motie vreemd

Motie vreemd aan de orde van de dag

‘Ondersteuning watersportvereniging Engelermeer’
De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, in vergadering bijeen op 3 juli 2018
de beraadslagingen gehoord hebbende,
Overwegende dat:


Watersportvereniging Engelermeer al sinds 2010 zelfstandig heeft gebouwd aan een mooie
vereniging waar vooral de jeugd op een laagdrempelige manier watersport kan beoefenen ;



De vereniging nu tegen zijn grenzen aanloopt, omdat de huidige huisvesting niet toereikend
is; het is een inbraakgevoelige opslag voor een paar boten. Uitbreiding van het aantal boten
niet mogelijk is. Er is geen ruimte voor boten voor volwassenen, waardoor er nu alleen jeugd
kan sporten. En er zijn geen voorzieningen om als vereniging samen te komen;



De vereniging open staat voor samenwerking met andere partijen rond het Engelermeer,
zoals de duikvereniging. De huisvesting ook een verbetering zou zijn voor de reddingsbrigade
van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Het is een verrijking voor de waterrecreatie aan het
Engelermeer als geheel;



De plannen van de vereniging om een nieuw duurzaam clubhuis met meer ruimte en een
kantine te bouwen passen binnen het beleidskader ‘Zie meer van het Engelermeer’



De vereniging serieus bezig is met het ontwerpen van een nieuw duurzaam clubhuis waarbij
rekening wordt gehouden met een sluitende exploitatie.



De vereniging eenmalige steun van de gemeente nodig zegt te hebben voor realisatie van het
plan.

Spreekt uit dat:


Het wenselijk is dat watersportvereniging Engelermeer in staat wordt gesteld om zich verder
te ontwikkelen als laagdrempelige watersportvereniging en een nieuw clubhuis kan bouwen
dat een verrijking is voor waterrecreatie aan het Engelermeer waarbij er wordt
samengewerkt met onder andere de gemeentelijke reddingsbrigade

Verzoekt het College:


Te onderzoeken op welke manier watersportvereninging Engelermeer in staat gesteld kan
worden zich verder te ontwikkelen en daarbij te kijken wat ze hiervoor van de gemeente
nodig hebben en de Raad hierover te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.
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