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Dit dossier kent een lange geschiedenis. In 2012 gingen 2 voetbalclubs gesprekken aan voor een  
fusie. Dit werd de nieuwe voetbalclub Hellas. De gefuseerde club zocht een nieuwe locatie voor de 
speelvelden. Dit resulteerde uiteindelijk in een breder burgerinitiatief, waarbij naast een locatie voor 
de voetbalclub ook werd gekeken naar onderwijs, andere verenigingen om mee samen te werken en 
omwonenden. Dit leidde tot een nieuwe organisatie genaamd open club Klimmen-Ransdaal, welke 
later is geëvolueerd naar Open Club Klimmen. Een vorm van  Burgerparticipatie, die D66 Voerendaal 
erg aanspreekt. De Open Club Klimmen zal op de  locatie De Schrub gesitueerd worden. Een 
klankbordgroep werd gevormd waarin  burgers, verenigingen, onderwijs en ondernemers elkaar 
vonden.    

D66 Voerendaal neemt hetzelfde standpunt in als in 2017 en februari van dit jaar, ten aanzien van de 
Open Club Klimmen. Wij zien dit als een ambitieus en maatschappelijk betekenisvol project voor de 
gemeente Voerendaal en de kern Klimmen in het bijzonder. Inhoudelijk hebben er geen wijzigingen 
plaatsgevonden en het vooruitzicht met cofinanciering lijkt positief, zeker ten opzichte van het 0-
scenario. 

In dit project wordt samengewerkt tussen verenigingen. Landschappelijke  ontwikkeling, het aspect 
duurzaamheid, ondernemerschap en onderlinge verbondenheid van burgers, waaronder senioren 
komen hierin samen.  Wij vragen het college om ook na dit besluit werk te maken van de 
samenwerking met- en tussen verenigingen, zoals ook het Maatschappelijk Platform Voerendaal in 
haar advies heeft benoemd. 

Om de Open Club Klimmen een volgende fase in te laten gaan zijn subsidies aangevraagd en 
toegezegd voor een bedrag van 1,875 miljoen. Het project kost in totaliteit 13,6 miljoen. Van dit 
bedrag is 10,3 miljoen al geaccordeerd in de vorige periode. Er rest dus nog een verschil van  
€1.425.000,-  . Middels besparingen en opbrengst van een toegevoegd woonprogramma, plus inzet 
van €200.000,- vanuit rioolfonds blijft er uiteindelijk een bedrag van €560.000 over dat nog niet 
afgedekt is. Dit geld zal uit de algemene reserves worden onttrokken in het geval andere, nog 
beoogde subsidies niet verkregen worden.  

Andere subsidie aanvragen zijn namelijk niet meegenomen in de projectbegroting, omdat deze 
formeel nog niet zijn toegekend. Bijvoorbeeld €500.000,- BDU krimpgelden en €200.000,- mogelijke 
toekomstige subsidies, waarvan enkele Europese subsidies betreffen. Een positief scenario waarbij 
geen middelen uit de algemene reserve onttrokken hoeven te worden is zeker niet onmogelijk.  

Het moge duidelijk zijn dat er een nieuwe afweging door de raad gemaakt dient te worden wanneer 
deze onttrekking van €560.000,- niet volstaat. 

D66 vraagt ook, net als in februari van dit jaar, het college om maximale transparantie en informatie 
bij het vervolg van dit project gezien de majeure impact, ook op financieel vlak, op onze gemeente. 
Mede om die reden heb ik ook zitting genomen in de klankbordgroep. In het bijzonder met 
betrekking tot de te verwerven en reeds verworven subsidies en de voorwaarden die hier gepaard 
mee gaan.   

D66 heeft bedenkingen ten aanzien van de 25 woningen, die conform het bouwprogramma bij de 
Open Club gerealiseerd worden. Allereerst betreffende de informatie dat de toezegging van de 
provinciale subsidie gekoppeld is aan het bouwen van 25 woningen op die locatie. D66 vindt het 
jammer dat die koppeling, alsmede de planologische onderbouwing ervan, nergens gedocumenteerd 
is, voor zover wij weten.  

 



 
 

D66 vindt bovendien dat de bouw van woningen op deze locatie in stedenbouwkundig  opzicht geen 
toegevoegde waarde hebben voor de realisatie van de OCK. Het weglaten van woningen in het 
bouwprogramma leidt tot minder omvangrijke bouwvolumes, hetgeen de inpassing van de OCK aan 
de rand van Klimmen in front van de monumentaal gelegen Remigiuskerk alleen maar ten goede 
komt. Een inpassingsfactor die architect Beckers bij de realisatie van de huidige basisschool optimaal 
in acht heeft genomen, mede waardoor de school vandaag de dag nog door Jo Coenen als uniek 
erfgoed gekwalificeerd is.  

Ervan uitgaande dat de koppeling van de realisatie van woningen en de verstrekking van provinciale 
subsidie onlosmakelijk is, vinden wij dat deze appartementen duurzaam en verantwoord ingepast 
moeten worden in het landschap. Ook het kindcentrum dient goed ingebed te worden in de 
omgeving om de historische en landschappelijke waarden niet verloren te laten gaan. Vanwege de 
getoonde IBA-documenten in februari van dit jaar hebben wij hier vertrouwen in.  

De levensloopbestendige woningen zijn voor iedereen beschikbaar dankzij een motie van D66 
Voerendaal van vorig jaar. De toekomstige bewoners kunnen zelf beslissen of zij hier willen wonen, 
maar voor de minder mobiele senior lijkt dit niet de gewenste locatie.  

D66 vindt het jammer dat Op d’r Plats alleen zijdelings wordt genoemd, als het gaat om benodigde 
investeringen bij het 0-scenario. Juist vanwege de realisatie van de Open Club Klimmen zijn er 
gevolgen voor Op d’r Plats. D66 Voerendaal roept de portefeuillehouder op om actief in gesprek te 
gaan met het bestuur van Op d’r Plats en de gebruikers om te voorkomen dat er kansen worden 
gemist. Een gedachte is dat de locatie uiteindelijk ook gebruikt kan worden voor levensloop-
bestendige woningen. Dit kan bijvoorbeeld ook een extra besparing aan exploitatiekosten opleveren.  

Tot Slot: D66 is een voorstander van dit project. Er zijn voldoende mogelijkheden voor cofinanciering 
die benut kunnen en moeten worden. Wij geven hierbij het advies om zorgvuldig met dit plan om te 
gaan waar nog veel werk op verschillende terreinen verzet moet worden. Binnen dit grote budget 
voor een gemeente als de onze, dient dit sober en doelmatig te worden uitgevoerd. We investeren 
hiermee voor de langere termijn in onze gemeenschap en moeten er met z’n allen voor zorgen dat 
de beoogde doelstellingen op het sociaal-maatschappelijke vlak ook gehaald worden.  
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