© Copyright 2013 Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad.
Het auteursrecht, ook ten aanzien van artikel 15 AW, wordt
uitdrukkelijk voorbehouden. Woensdag, 05 november 2014

ACCOMMODATIE Club wil in wijk blijven

Heerlen stopt
met discussie
Heksenberg
door Bas Dingemanse
HEERLEN – De gemeente Heerlen
staakt de gesprekken met voetbalclub RKVV Heksenberg over
de verhuizing van de club. Verantwoordelijk wethouder Martin de Beer heeft naar eigen zeggen geen andere optie.

Voetbalclub Heksenberg zal zelf
moeten uitzoeken waar het in de
nabije toekomst zijn wedstrijden
zal afwerken, stelt wethouder De
Beer (VVD, sport). Dit seizoen
doet de vierdeklasser dat in Nuth,
op het terrein van RKSV Minor,
omdat de gemeente het afgelopen
erfpacht van het eigenlijke sportpark in Heksenberg in een eerder
stadium niet verlengde.
De club is sindsdien een jaar uitgeweken naar Meezenbroek, maar
daar voelde Heksenberg zich niet
prettig. Tot het laatst is getracht
een terugkeer naar het oude sportcomplex te bewerkstelligen. Tevergeefs. De gemeente probeert intussen om de club elders onder te
brengen. „We hebben maanden
met elkaar gesproken over de toekomst op korte en lange termijn.
Voor de korte termijn is uiteinde-

lijk de oplossing in Nuth gevonden”, zegt De Beer. „Voor de lange
termijn hebben we meerdere opties besproken.”
Volgens De Beer zijn alle aangedragen accommodaties afgeschoten
door Heksenberg. „Waaronder
Meezenbroek en Varenbeuk. Daarbij heeft de club in een open brief
laten weten geen reële optie te zien
in verhuizing naar Pronsebroek
(complex van voetbalclub Groene
Ster, red.). Die optie hebben wij
meermaals bekeken en er is zelfs
overleg geweest met de KNVB. Op
basis daarvan concluderen we dat
er voldoende capaciteit is om beide
clubs daar te huisvesten. Onze opties zijn op, we staken onze inspanningen”, besluit De Beer.
Het bestuur van Heksenberg reageert verrast. „Groene Ster heeft
juist aangegeven dat er geen ruimte
voor ons is. Nu niet, straks niet”,
zegt clubvoorzitter Henk Butink.
„We geven enkel de feiten weer in
onze brief. Het is een bewuste misinterpretatie van de wethouder als
hij zegt dat wij het niet als reële optie zien. We zien het immers als de
enige reële optie, Pronsebroek is in
de buurt. Nee, het stopt hier niet.
Wij blijven strijdbaar.”

