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Onlangs zijn de fracties OPA en het CDA geconfronteerd met de accomodatieproblemen van 
Paardensportvereniging Jagers te Paard op het sportcomplex aan de Allee in Limbricht.

Onderstaand wordt de situatie uitgebreid toegelicht.

Op 16 juni verscheen op de gemeentelijke website een persbericht over de start werkzaamheden aan het 
sportcomplex aan de Allee in Limbricht. Daarin wordt gesteld dat de gedateerde accommodatie van 
voetbalvereniging Limbricht wordt gerenoveerd tot een gezamenlijke clubaccommodatie voor korfbalvereniging 
Gazelle,voetbalvereniging Zwentibold en soft- en honkbalvereniging de Condors.
Helaas wordt Paardensportvereniging Jagers te Paard in het desbetreffende persbericht nergens vermeld. 
Evenmin is er met deze vereniging door de gemeente eerder over dit thema gecommuniceerd. Terwijl zij van 
maart tot en met oktober eveneens gebruik maken van bovenstaand sportcomplex.

Naar aanleiding daarvan hebben de beide fracties de navolgende vragen.

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 ruim 100 leden?

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?

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? De trainingstijden van de leden van Jagers te Paard komen tot nog toe namelijk 
niet overeen met die van de andere gebruikers van de sportaccommodatie.

4. Het zand-grasvelden dat binnenkort gebruikt gaat worden als extra voetbalterrein op het sportcomplex, 
werd lange tijd gebruikt door de paardensport vereniging (gentlemen agreement) voor het organiseren



van hun wedstrijden rondom het Hemelvaart weekend. Dit is een bovenregionaal sportevenement dat 
sinds 1965 jaarlijks vele bezoekers trekt. De inkomsten hiervan vormen letterlijk de levensader van de 
club. 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?

5. Inmiddels heeft een eerste oriënterend gesprek plaatsgevonden tussen de heer Guyt en Biesmans van de 
gemeente en het bestuur van de vereniging. Tijdens dit gesprek bleek dat een oplossing binnen redelijke 
termijn niet voorhanden lijkt omdat de aanpalende gronden of verpacht of in eigendom zijn. Deze zullen 
derhalve aangekocht moeten worden. Concreet hebben we het daarbij over een oppervlakte van 7500 
vierkante meter. Het is onduidelijk of de gemeente bereid is om deze aankoop te (co)financieren en 
daarmee het organiseren van de wedstrijden weer mogelijk te maken? Kunt u deze vraag beantwoorden?

6. Indien het verbod op gebruik van de grasvelden zoals die 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 de zaterdag daaropvolgend in 2018?

Wij verwachten een schriftelijke beantwoording van bovenstaande vragen binnen de daartoe gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie CDA 
Andries Houtakkers, fractievoorziter

Namens de fractie OPA 
Piet Veugen, fractievoorzitter.


