Borne 11-12-2018
Voorzitter,
Wat begonnen is met een Open Podium Sport in 2016 heeft uiteindelijk geresulteerd in het
raadsvoorstel project ’t Wooldrik dat nu ter bespreking voor ons ligt.
U vraagt ons kennis te nemen van het projectplan ‘’t Wooldrik is méér dan alleen een sportpark’, fase
1 uit te voeren en fase 2 verder te ontwikkelen.
Voorzitter, bij het CDA Borne staat sport altijd hoog op de agenda en dat is niet voor niets.
Sporten is leuk, gezond en gezellig. Als je hierbij bedenkt dat sporten vaak ook een sociaal karakter
heeft en bijdraagt aan je ontwikkeling, dan is het logisch dat we de drempel om te gaan sporten zo
laag mogelijk willen houden. Hierin leveren sportverenigingen, maar natuurlijk ook het sportcomplex,
een belangrijke bijdrage.
Voorzitter, goede sportvoorzieningen zijn en blijven belangrijk voor de vitaliteit van de hele Bornse
gemeenschap. Het CDA Borne stimuleert dan ook absoluut de deelname aan sport voor jong en oud
en vindt dat een accommodatie zoals ‘t Wooldrik multifunctioneel moet zijn voor sport maar ook
voor sociale activiteiten.
Voorzitter, de CDA fractie is zeer verheugd de plannen te lezen en het enthousiasme te horen vanuit
de burgers in onze gemeente met betrekking tot de start van de eerste fase te beginnen met het
Zwembad welke 160.000 bezoekers per jaar heeft. Het is goed te vernemen dat er kritisch is gekeken
naar de huidige staat van het zwembad in zowel kansen als mogelijkheden maar ook zeker de
veiligheid.
Voorzitter, ook duurzaamheid staat hoog in ons vaandel en wij zijn blij te horen dat hier in grote
mate rekening mee is gehouden bij de plannen. Onze fractie kan zich goed vinden in de plannen die
er liggen met betrekking tot de grondige renovatie en kan zich vinden in het voorstel wat ons
voorligt.
Voorzitter, ’t Wooldrik is méér dan alleen een sportpark. Dit zijn woorden die onze fractie
aanspreken. Hierom vinden wij het ook voor de toekomst belangrijk dat er een gedegen plan ligt die
toekomstbestendig is en een accommodatie waar de inwoners van de gemeente Borne zich thuis
kunnen voelen. Een multifunctioneel park waar sporten mens en vereniging verbindt.
Voorzitter, tot slot. Wat betreft de huidige stukken en plannen die ons voor liggen voor fase 2
hebben wij nog onze bedenkingen, benieuwd zijn wij dan ook naar de resultaten die de uitwerking
van de plannen zullen laten zien in het einde van 2019. De CDA fractie kan zich vinden in het huidige
raadsvoorstel en we gaan hiermee akkoord inclusief het beschikbaar stellen van het budget voor het
onderzoek.
Voorzitter, tot zover.
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