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Paardensportvereniging Jagers te Paard

Sittard-Geleen, 15 augustus 2017

VERZONDEN 1 b muü. ZU1/

Geachte heer Veugen,

In antwoord op de door u én de CDA-fractie ingevolge artikel 37 van het Reglement van 
Orde van de gemeenteraad gestelde vragen met betrekking tot de 
Paardensportvereniging Jagers te Paard, delen wij u het volgende mede.

Vraag 1:
Bent u ervan op de hoogte dat sportcomplex Limbricht van maart tot en met oktober ook 
wordt gebruikt door paardensportvereniging Jagers te Paard van Graetheide, een 
florerende vereniging die opgericht werd in 1943 en bestaat uit 100 leden?

Antwoord:
Ja.

Vraag 2:
Voormalige voetbalvereniging GVCG, VV Limbricht en KV Gazelle hebben een stichting 
opgericht die zorgdraagt voor de exploitatie van de kantine. Daarbij wordt ruimte 
gegeven aan andere verenigingen op de locatie in Limbricht om straks ook te kunnen 
participeren. Behoort Jagers te Paard ook tot deze verenigingen?
En van welke faciliteiten kan dan gebruik worden gemaakt?

Antwoord:
De stichting die zorgdraagt voor de exploitatie van de kantine is autonoom in haar 
besluitvorming. In ieder geval is in de statuten van de exploitatiestichting ruimte 
gecreëerd om ook andere verenigingen te laten participeren in de exploitatie van 
de clubaccommodatie. Paardensportvereniging Jagers te Paard kan daarin zelf het 
voortouw te nemen.
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Vraag 3:
Jagers te Paard beschikt op het sportcomplex over een eigen rijbak maar niet over eigen 
toiletfaciliteiten. Door de gemeente is eerder toegezegd dat de leden gebruik kunnen 
maken van de toiletfaciliteiten van een aanpalende accommodatie, honkbalvereniging 
de Condors. Krijgt de vereniging - mocht geen gebruik gemaakt kunnen worden van de 
gezamenlijke clubaccommodatie zoals gesteld in het persbericht - daartoe ook een 
sleutel?

Antwoord:
Indien de Jagers te Paard hiervoor opteren kan dit in afstemming met de overige 
verenigingen geregeld worden. Wel dient in dit kader opgemerkt te worden dat 
Jagers te Paard steeds aangegeven heeft dat zij de afstand tot een dergelijke 
voorziening in de huidige situatie te groot vindt.

Vraag 4:
Bent u ervan op de hoogte dat de vereniging onlangs door de Sportstichting te verstaan 
is gegeven dat Jagers te Paard deze velden voortaan niet meer mag gebruiken, het 
organiseren van de wedstrijden met dressuur en springen voor paarden en pony’s dan 
niet meer mogelijk is?

Antwoord:
Ja.

Vraag 5:
Het is onduidelijk of de gemeente bereid is om de aankoop van oppervlakte van 7.500 
vierkante meter te (co)financieren en daarmee het organiseren van de wedstrijden weer 
mogelijk te maken. Kunt u deze vraag beantwoorden?

Antwoord:
Op dit moment zijn we in samenspraak met Jagers te Paard de mogelijkheden aan 
het inventariseren. Het is nog te prematuur om conclusies te trekken.

Vraag 6:
Indien het verbod op gebruik van de grasvelden zoals voorheen aangewend werd voor 
het jaarlijkse Concours Hippique een door de gemeente ondersteund besluit is, op welke 
daarvoor geschikte grasvelden kunnen de dressuurruiters dan hun sport beoefenen 
tijdens het Concours Hippique van Limbricht dat opnieuw plaatsvindt op Hemelvaartsdag 
en zaterdag daaropvolgend in 2018?

Antwoord:
Het is een door de gemeente ondersteund besluit omdat het onmogelijk is om op 
een wedstrijdvoetbalveld een dergelijke paardensportevenement te bedrijven.
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Op de huidige sportvelden op het sportcomplex Limbricht is het niet meer 
toegestaan dit evenement te organiseren. Daarom zijn we in samenspraak met de 
Jagers te Paard op zoek naar mogelijke alternatieven.
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