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Faciliteiten van Mico Sport in Roggel

Artikel 33 
Schriftelijke vragen

Zoals al enige jaren bekend, zouden verenigingen op termijn geen gebruik 
meer kunnen maken van de faciliteiten van Mico Sport in Roggel.

Begin 2020 heb ik intensief contact gehad met Open Club Roggel met de 
vraag of zij iets kunnen betekenen voor de sportverenigingen die zonder 
accommodatie zouden komen te zitten.

Met als voorwaarde dat ook de gemeente constructief zou willen meedenken 
over mogelijkheden, was en is men daartoe van harte bereid. Men heeft 
zelfs heldere ideeën over een uitbreiding van de inrichting aan sportpark 
Mössehook, waardoor ook betreffende sporten hier hun hobby zouden 
kunnen uitoefenen.

1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het onderbrengen van 
sportverenigingen die al een tijd niet meer in Mico Sport terecht 
kunnen?

2. Hoe denkt het College over het aanbod van Open Club Roggel om 
Sportpark de Mössehook uit te breiden om alle verenigingen van 
Roggel en omgeving op een plek onder te brengen? Dit onder het 
motto ‘ oud voor nieuw’.

3. Is het College bereid om daartoe in gesprek te treden met Open 
Club Roggel en pro-actief mee te denken bij het verwezenlijken van 
de plannen?

Datum: 09-02-2021Ambtelijk advies
Advies: 
De vragen als volgt beantwoorden

1. In maart neemt het college een besluit over het al dan niet 
herplaatsen van de verenigingen naar andere accommodaties. 
De verenigingen kunnen voorlopig nog steeds terecht in de sporthal 
van voormalig Mico Sport (behoudens sluiting wegens corona).
In november 2020 heeft de raad overigens besloten om per 2022 
Mico Sport vrij te maken van verenigingen. 



2. Hoofduitgangspunten in het accommodatiebeleid zijn 
multifunctioneel gebruik van accommodaties, een betere bezetting 
van accommodaties, hogere efficiency en met als uiteindelijk 
resultaat minder accommodaties. 
Bij de samenstelling van het accommodatiebeleid is geconcludeerd 
dat er een overcapaciteit aan binnensportaccommodaties in Leudal 
aanwezig is. Het is dan ook niet logisch om vanuit de gemeente 
daar weer een nieuwe accommodatie aan toe te voegen. 

3. Op dit verzoek wordt door de gemeente afwijzend gereageerd, met 
als reden de argumentatie zoals genoemd bij punt 2. 

Datum: 10-02-2021
Besluit van (wie): wethouder Backus

Besluit college of 
portefeuillehouder

Met akkoord 
ingevuld sjabloon 
naar raadsgriffie 
sturen

Besluit luidt: 
Akkoord met ambtelijk advies. 


