
 

 

                    Afdeling Helmond 
  
 
Motie: Opschorten van het afstoten van sportparken Houtsdonk en Warande 
 
De Raad van de Gemeente Helmond in vergadering bijeen op 5 november 2019 
 
Constateert dat: 
• Helmond doorgroeit naar 100.000 inwoners en daarbinnen Suytkade door de grote hoeveelheid 

nieuwbouwprojecten veel meer inwoners krijgt, wat tot een toename aan sporters ten zuiden van het 
centrum zal leiden; 

• het sportpark Houtsdonk voor een aanzienlijk gedeelte (clubgebouw + hoofdveld) in eigendom van 
voetbalvereniging HVV is; 

• voetbalvereniging RKPVV nog tot 2031 een erfpachtrecht heeft op hun clubgebouw. 
• door de nieuwe verkeerskundige ontsluitingen sportpark Houtsdonk momenteel aanzienlijk beter 

bereikbaar is vanuit Helmond-West dan voorheen; 
 
Van mening is dat: 
• het een taak van de gemeente is te zorgen voor goed gesitueerde, over de stad verspreide 

sportvoorzieningen, opdat iedereen in Helmond dicht bij huis kan sporten. Dit draagt bij aan de 
leefbaarheid in alle wijken van de stad en aan de gezondheid van alle inwoners. 

• de besparing die het afstoten van deze complexen oplevert niet opweegt tegen de maatschappelijke 
waarde ervan (preventieve gezondheidseffecten, samenwerking met andere maatschappelijke 
organisaties, enz.); 

• dat de in de ‘’Visie op amateurvoetbal Helmond’’ opgenomen voorstellen tot het sluiten van de 
voetbalsportparken Warande en Houtsdonk zullen leiden tot de onwenselijke situatie dat er geen 
voetbalvoorzieningen meer aanwezig zullen zijn op acceptabele afstand van de woonwijken Centrum 
(inclusief Annawijk en Suytkade), Binnenstad, Warande en Helmond-West; 

• Dat HVV en RKPVV zowel op sportief gebied als op financieel gebied groeiende zijn en positieve stappen 
zetten op weg naar vitalere verenigingen met een belangrijke maatschappelijke functie, met name voor 
een aantal kwetsbare groepen; 

• Dat beide sportparken Houtsdonk en Warande regelmatig gebruikt worden voor maatschappelijke 
activiteiten door diverse maatschappelijke organisaties in onze stad en daardoor bijdraagt aan de 
gemeentelijke doelstellingen meedoen, rondkomen, verder komen; 

• Het samengaan van HVV en RKPVV op één sportcomplex nog niet is onderzocht en inmiddels wel 
bespreekbaar is voor beide verenigingen; 

 
Verzoekt het college, 

• Om de in de ‘’Visie op amateurvoetbal Helmond’’ opgenomen maatregel van het per 1 juli 2020 beëindigen 
van de huurcontracten voor beide sportcomplexen op te schorten; 

• De voetbalclubs RKPVV en HVV de gelegenheid te geven gezamenlijk een financieel gezonde, vitale en 
maatschappelijk actieve voetbalfaciliteit op één sportpark te ontwikkelen. Al dan niet door een fusie of 
door het samen gebruikmaken van dat park; 

• Om over 2 jaar het dan ontwikkelde beleid van die verenigingen hernieuwd met de gemeenteraad te 
bespreken. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Namens de fractie van Helder Helmond,   Namens de fractie van PvdA, 
Michael Rieter      Nathalie Peijs en Hans de Mare 


