Aan: de gemeenteraad van Beekdaelen

c.c.: het college van burgemeester en wethouders van Beekdaelen

Vaesrade, 30 oktober 2021
Betreft: medewerking realiseren verenigingsgebouw
Geachte raad,
Schutterij St. Martinus Vaesrade bestaat sedert 1897 en viert in 2022 haar 125 jarig bestaan.
De schutterij is een bloeiende vereniging van 106 leden en is een van de grootste schutterijen
in Limburg. De schutterij organiseert buiten schutterij gerelateerde activiteiten diverse andere
activiteiten voor de eigen gemeenschap Vaesrade. De schutterij is toonaangevend voor de
leefbaarheid in de kern Vaesrade.
Sedert 2000 is de schutterij bezig om een eigen verenigingsgebouw te verwezenlijken. De
laatste aanvraag is in 2018 bij de voormalige gemeente Nuth gedaan, waar op 1 september
2020 door B&W van de gemeente Beekdaelen werd geantwoord.
B&W gaf aan: “dat een vraag om een nieuw/eigen verenigingsgebouw niet als op zichzelf
staande vraag kon worden behandeld. Dat dit beoordeeld diende te worden in relatie tot het
totale voorzieningenniveau van de kern Vaesrade nu en in de toekomst en dat daarbij
uiteraard de huidige ontwikkelingen om te komen tot een dorpshuis in de
voormalige kerk voor o.a. de plaatselijke verenigingen van belang waren”.
De schutterij heeft vanaf het begin van de plannen om te komen tot een dorpshuis
in de kerk van Vaesrade aangegeven daar niet aan deel te nemen, omdat deze
voorziening voor het merendeel van de activiteiten van de schutterij niet geschikt
is. Zodoende is in de 15-jarige exploitatie van het dorpshuis de schutterij niet
meegenomen.
In Beekdaelen zijn tien schutterijen die allen een eigen voorziening hebben, met
uitzondering van schutterij St. Martinus Vaesrade. In die andere kernen zijn ook
gemeenschapshuizen of andere gemeentelijke voorzieningen, samen met de
voorzieningen van de schutterijen. De schutterij huurt vanaf 2021 voor haar
activiteiten het 2e voetbalveld van de sportaccommodatie Vaesrade van de
gemeente en draagt zelf zorg voor het onderhoud, waardoor de gemeente geen
structurele (onderhouds)- kosten hiervoor meer heeft. De schutterij heeft
vergunning gekregen voor het plaatsen van 3 kogelvangers op het 2e voetbalveld.
De plaatsingswerkzaamheden zijn inmiddels gestart en zullen op korte termijn
voltooid worden.

De schutterij is momenteel te gast in de huidige kantine van V.V. Vaesrade.
De huidige gebouwen van V.V. Vaesrade zijn eigendom van de gemeente
Beekdaelen. Begin 2018 is binnen de voormalige gemeente Nuth een (nader)
onderzoek gestart naar de meest optimale en economische verantwoorde
manier om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Ook de gebouwen
op de sportaccommodatie Vaesrade zijn daarbij onderzocht. Uit de
eindrapportage Energie Inventarisatie RKVV Vaesrade bleek dat de huidige
gebouwen in gebruik bij V.V. Vaesrade niet meer voldeden aan de eisen van
deze tijd en deze verduurzaamd dienen te worden. Bij een minimale investering
van € 45.000 (prijspeil 2018) voor verduurzaming door de gemeente zouden de
energiekosten met 42% dalen. De huidige energiekosten bedragen ongeveer € 10.000
per jaar excl. het energieverbruik van de lichtmasten.
De huidige kantine van V.V. Vaesrade voldoet niet voor de activiteiten van de schutterij
samen met de activiteiten van de voetbalvereniging, waardoor het gebouw vergroot zou
moeten worden, om de twee verenigingen te kunnen herbergen. Omdat de huidige gebouwen
geantedateerd zijn en niet aan de eisen van deze tijd aan te passen zijn, is een gemeentelijke
investering niet zinvol.
In de huidige situatie vinden de activiteiten van de schutterij verspreid plaats. De opslag van
materialen, het op verschillende plaatsen moeten oefenen door het muziekkorps, de
schietploeg, de exercitieploeg, het moeten uitwijken naar andere locaties, de afhankelijkheid
van anderen, het niet hebben van alles onder één dak, remt de schutterij in haar verdere
groeiende ontwikkeling. De activiteiten van de schutterij zijn in de huidige kantine van VV
Vaesrade en ook, zoals reeds aangegeven in het dorpshuis in de kerk niet onder één dak te
plaatsen, hetgeen de saamhorigheid en binding in de vereniging niet ten goede komt en van
groot essentieel belang is voor het bestaan van de schutterij.
Wil de schutterij zich kunnen blijven ontwikkelen dan zal ze ook financieel gezond moeten
blijven. Zo zal de schutterij nieuwe inkomsten moeten generen of bezuinigingen moeten
doorvoeren. De schutterij zal vanaf 2023 jaarlijks € 3500,-- minder gemeentelijke subsidie
ontvangen. Daarbij wordt een andere bron van inkomsten, namelijk het “oud“ papier ophalen
door de digitalisering ook steeds minder. Door voornoemde spreiding gaan veel inkomsten
voor de schutterij verloren en is de schutterij voor bezuinigingen afhankelijk van anderen.
Bij een nieuw verenigingsgebouw kan rekening gehouden worden met het gezamenlijk
gebruik door de twee verenigingen. De voetbalclub V.V. Vaesrade en schutterij St. Martinus
hebben zodoende de handen in elkaar geslagen om onder regie en op kosten van de schutterij,
onder eigen beheer, een nieuw duurzaam verenigingsgebouw te willen bouwen op het 2e
voetbalveld van de sportaccommodatie Vaesrade. V.V. Vaesrade zal dan te gast zijn in het
verenigingsgebouw van de schutterij en heeft haar volledige medewerking daartoe toegezegd.
Verder heeft V.V. Vaesrade aangegeven haar van de gemeente gehuurde kantine en
kleedlokalen dan niet meer nodig te zullen hebben, waardoor de huidige gebouwen zouden
kunnen vervallen. De gemeente zal dan structureel geen kosten meer hebben aan de
gebouwen en het bij de schutterij in gebruik zijnde 2e voetbalveld op de sportaccommodatie
Vaesrade, waardoor voor de gemeente en de verenigingen een toekomstbestendig financieel
beheersbare sportaccommodatie ontstaat.

Een eigen verenigingsgebouw zal voor de schutterij, V.V. Vaesrade en de
gemeente vele voordelen hebben en tot minder kosten leiden.
De schutterij zal buiten haar eigen middelen, ook fondsverwerving, subsidies,
sponsoren, crow-funding en andere bijdrage moeten verwerven ter financiering
van het verenigingsgebouw. Ook zal een éénmalige bijdrage/cofinanciering
aan de gemeente gevraagd worden, hetgeen veelal een voorwaarde is van
andere subsidieverstrekkers en/of geldschieters. Het nieuwe verenigingsgebouw zal verder van de bestaande woningen van de Tulpstraat geplaatst
worden dan de huidige gebouwen en de omgeving zal bij de plannen betrokken worden.
De schutterij wordt in de huidige situatie geremd in haar verdere ontwikkeling. Een eigen
verenigingsgebouw is voor de schutterij van groot essentieel belang. Voor het verwerven van
financiële middelen en om een start te kunnen maken van de plannen, moet de schutterij
vooraf zekerheid hebben dat de gemeente medewerking zal verlenen aan het realiseren van
een nieuw verenigingsgebouw op het 2e voetbalveld van de sportaccommodatie Vaesrade,
welke in eigendom is van de gemeente Beekdaelen.
Omdat het college van B&W van Beekdaelen heeft laten blijken geen medewerking te zullen
verlenen, doet schutterij St. Martinus Vaesrade een beroep op de gemeenteraad om alsnog aan
haar verzoek tegemoet te komen.
Met vriendelijke schuttersgroeten,
Namens bestuur en leden van schutterij St. Martinus Vaesrade
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