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Beantwoording raadsvraag 
 

 

 

Onderwerp Accommodatie KDO 

 

Datum 

 

29 maart 2019 

 

Nummer 

 

RV-1918 

  

Steller vraag T. Oomen Fractie VVD 

 

Portefeuillehouder 

 

H. Verhees 

 

Steller 

  

N. Vintcent 

  

Datum afdoening 4 april 2019 

 

 

Op 21 en 26 maart jongstleden zijn leden van turnvereniging KDO per email geïnformeerd 

over het gebruik van de accommodatie op de Haspelweg 10-14. In deze brief staat onder 

andere welke hobbels het bestuur moet nemen om elektra te kunnen gebruiken en über-

haupt toegang te realiseren. 

 

In het Eindhovens Dagblad van 23 maart stond in dezelfde lijn te lezen onder welke slechte 

omstandigheden leden van turnvereniging KDO moeten sporten. Eveneens staat geschre-

ven dat de gemeente geen partij is in deze. 

 

KDO levert met circa 450 leden een substantiële bijdrage aan een goede gezondheid van 

inwoners in Deurne alsmede een sociaal maatschappelijke functie. Belangrijk is het om 

hen, en andere potentiële leden, een goede en veilig sportomgeving te bieden en daar ligt 

een rol voor de gemeente. De gemeente zou conform de richtlijnen voor Integrale sport 

en beweging en de omgevingswet regie moeten nemen in het faciliteren van een goede 

omgeving om te bewegen en sporten. (bron: https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-

gemeente/sport-en-bewegen/een-integrale-aanpak) 

 

Vraag en antwoord 

 

1. Uit de email van KDO blijkt dat er een urgentie voor regie bestaat. Eveneens 

blijkt uit rondvraag dat dit traject zich al lang voortsleept. Op welke termijn 

kan de gemeente die regie nemen en een goed en veilig onderkomen bieden 

voor KDO en haar 450 leden?  

Om in algemene zin goed regie te kunnen voeren ten aanzien van maatschappelijke 

voorzieningen, waaronder voorzieningen voor bewegen en sport, wordt op verzoek van 

de raad een maatschappelijke structuurvisie uitgewerkt. Deze visie helpt bij het maken 

van slimme keuzes, om het voorzieningenniveau in de gemeente Deurne op peil te 

houden. In de raadsvergadering van 14 mei 2019 worden een richtinggevend kader en 

het interactieve vervolgproces voor besluitvorming voorgelegd.  

 

Meer specifiek ten aanzien van KDO kan worden verondersteld dat gemeente en KDO 

met elkaar in gesprek zijn en blijven over de realisatie van een nieuwe gymsportvoor-

ziening in Deurne. Over de rollen van beide partijen in dit proces leest u meer in het 

antwoord op uw tweede vraag 
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2. In het Eindhovens Dagblad wordt gesteld dat de gemeente geen partij is, ter-

wijl dit thema in het raadsprogramma (Thema: Goede Voorzieningen) na-

drukkelijk beschreven staat. Het lijkt er dan ook op dat er nog onvoldoende 

(zichtbare) actie is ondernomen. Wat gaat de gemeente, partij of geen partij, 

betekenen om de omstandigheden op korte en lange termijn naar een niveau  

    te brengen die recht doet aan eerder genoemde richtlijnen? 

    Het is van belang om deze vraag op twee niveaus te beantwoorden:  

 

a. Bestaande huisvesting KDO 

De opmerking in het Eindhovens Dagblad ten aanzien van de rol van de gemeente, 

heeft betrekking op de ontstane situatie op de huidige locatie van KDO. Dit is een 

zaak tussen KDO en verhuurder Bergopwaarts. Zij hebben onderlinge afspraken 

vastgelegd over het gebruik van de huidige locatie aan de Haspelweg. In de uitwer-

king/uitvoering van deze afspraken is de gemeente Deurne geen partij.  

 

b. Ontwikkeling plan nieuwe huisvesting KDO 

Ten aanzien van de ontwikkeling van de nieuwe gymsportvoorziening KDO is het 

wenselijk om goed te duiden wie in het proces welke rol inneemt. KDO is de partij 

die aan de lat staat voor de ontwikkeling van een nieuwe gymsportvoorziening. Dit 

is ook altijd het uitgangspunt geweest. Aan de gemeente is gevraagd om aan deze 

ontwikkeling een financiële bijdrage te leveren.  

 

De gemeenteraad heeft in het Raadsprogramma 2018-2022 aangegeven dat de si-

tuatie rond KDO prioriteit heeft. Aan de hand van de door KDO aangeleverde infor-

matie, nemen we in de kaderbrief een maximaal kaderstellend bedrag van  

€ 693.000 op voor de realisatie van het plan van KDO. Zodoende kan de raad een 

gewogen besluit nemen, alle financiële vragen overziend.  

 

Uiteraard neemt de gemeente ook de rol van verbinder in als zich ontwikkelingen 

voordoen die positief zijn voor het traject waarin KDO zich momenteel bevindt.  

 

Meer informatie vindt u in de raadsinformatiebrief RIB-HV-1915 die gelijktijdig met 

de beantwoording van deze raadsvragen is verzonden. 
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