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ZWERVEN Gemeente wijst verzoek voetballers af, maar komt andere sporten tegemoet

Het oude complex van voetbalvereniging Heksenberg in de wijk zelf ligt er al jaren verlaten bij.
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Heksenberg eist weer vergeefs veld
door onze verslaggever
– De gemeente Heerlen is
niet van plan de gesprekken te
heropenen met voetbalvereniging
Heksenberg over een terugkeer
naar de wijk. RKVV Heksenberg
heeft samen met enkele sportclubs
uit de wijk een notitie naar de gemeente gestuurd onder de naam SaveHek Sport en Bewegen. De clubs
stellen daarin drie accommodaties
aan de orde: een nieuwe gymzaal
in de wijk, de tafeltenniszaal en
een nieuwe plek voor RKVV Heksenberg. Ze vinden dat Heerlen
niet alleen naar de accommodaties
moet kijken, maar ook naar de so-
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ciale rol die de clubs in de wijk spelen. Wethouder Martin de Beer
(VVD, sportzaken) maakt duidelijk
dat hij niet op het verzoek ingaat.
„De nieuwe gymzaal in Heksenberg en een verlenging van de
pachtovereenkomst van de tafeltennisclub zijn namelijk al in ontwikkeling”, verklaart hij. „Het derde
punt, een terugkeer van de voetbalclub naar de wijk, is een gelopen
race. Daarover heeft het college in
november 2015 een definitief standpunt ingenomen, dat door de raad
is bekrachtigd.”
SaveHek bestaat uit gymnastiekvereniging Fides, ontspanningsvereniging SOS, Taekwondo Academy

Seo, tafeltennisvereniging Heksenberg en RKVV Heksenberg.
Voor de voetbalclub is de situatie het meest problematisch. Ze
zwerft sinds 2013 door Parkstad. De
club heeft in Nuth en Meezenbroek gespeeld en voetbalt nu bij
Langeberg in Brunssum. Vanwege
de band met de wijk willen de voetballers terug naar een veld in de
wijk. „Dat kan in Heksenberg-Pronsebroek bij Groene Ster of bij de
zandgroeve, dat maakt niet uit”, aldus voorzitter Henk Butink van
RKVV Heksenberg. Hij stelt dat
zijn club veel meer binding met de
wijk heeft dan Groene Ster, dat bij
Heerlerheide hoort. „Groene Ster

en Heksenberg horen bij elkaar zoals Feyenoord en Amsterdam”,
staat in de notitie. Voor een fusie
met Groene Ster is het volgens Butink veel te vroeg. Hij zegt zich niet
meteen bij de afwijzing van de wethouder neer te leggen. „We willen
een open gesprek met de gemeente
zonder iedere keer naar het verleden te wijzen”, zegt Butink. Nieuw
argument daarbij is leefbaarheid.
„Sportverenigingen spelen een
grote rol op gebied van leefbaarheid in krimpkernen, blijkt uit onderzoek.”
Het oude veld en de kantine van
VV Heksenberg aan de Kamperheideweg worden niet meer gebruikt.

