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Motie: Bossche Sportieve Zomer   

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch bijeen tijdens de Raadvergadering van 9 juni 2020.  

Overwegende dat: 

 De coronacrisis de sportclubs maandenlang heeft stilgelegd;  

 Hierdoor Bosschenaren niet hebben kunnen sporten in groepsverband; 

 Dit voor de sportclubs sportieve, maar met name ook financiële gevolgen heeft door het 

ontbreken van omzet uit de kantine; 

 De maatregelen in het kader van de coronacrisis steeds meer versoepeld worden; 

 Veel inwoners van onze gemeente nog geen plannen hebben om vakantie buiten het land te 

vieren; 

 Een aantrekkelijk aanbod in de eigen gemeente jongeren en volwassenen een leuke 

tijdsbesteding in die vakantie kan bieden; 

 Dit op het gebied van horeca en cultuur plaatsvindt met Bossche Zomer; 

 De sportvelden in de zomerperiode normaal leeg zijn vanwege de zomerstop; 

 Hier wel veel ruimte is voor mensen om activiteiten te ondernemen;  

 Door die ruimte ook de RIVM-richtlijnen goed in acht kunnen worden genomen;  

 Dit ook voor sportclubs aantrekkelijk is omdat het reuring op het sportcomplex en omzet 

voor de kantine op kan leveren.  

Spreekt uit dat: 

 Het wenselijk is dat er ook in de zomerperiode mogelijkheden zijn voor mensen om actief te 

kunnen zijn bij hun sportclub 

 Dit voor bestaande leden een aanvulling kan zijn, maar ook tot nieuwe leden kan leiden 

Roept de sportclubs op:  

- Om activiteiten te ontwikkelen zodat de sportvelden ook in de zomerperiode benut kunnen 

worden en er een Bossche Sportieve Zomer ontstaat  

- Hierbij de samenwerking te zoeken met elkaar, binnensportverenigingen en andere 

relevante partners.  

Verzoekt het college:  

 Bovenstaande oproep over te brengen aan de sportclubs en waar mogelijk de initiatieven te 

faciliteren, bijvoorbeeld met inzet vanuit S-PORT.  

Namens de fracties,  

Ralph Geers, Bossche VVD 

René van den Kerkhof, D66 

Esther de Ruiter, GroenLinks 

Freek van Genugten, CDA 

Antoon de Groot, Rosmalens Belang   


