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Geachte mevrouw ,heer
In onze brief MSR 2017.07 d.d. 22 november 2017 aan alle politieke partijen hebben wij
reeds een aantal speerpunten aangegeven.
Daar geven wij ook een uitgebreide toelichting.
Voor de zekerheid sturen we die brief met ons advies mee.
Deze speerpunten hebben wij 9
aangescherpt.

april

jl. tijdens onze vergadering

aangevuld en

1. Voldoende financiële middelen beschikbaar stellen om de kwaliteit en de kwantiteit van
de sportaccommodaties Maassluis ‘waardig’ te maken.(kijk eens naar Schiedam,
Westland ,en omliggende gemeente,s )
2. De accommodaties van de sportverenigingen in Maassluis zijn verouderd en voldoen in
vrijwel alle gevallen niet meer aan de eisen van deze tijd .
Wij adviseren daarom de huidige kleedkamersubsidieregeling te verlengen tot 2022 en
tevens de regeling aan te passen aan de inmiddels gestegen prijzen in de bouw .
3. Voor de realisatie van de overige sportzalen en sporthal zullen voldoende financiële
middelen moeten worden gereserveerd. Hierover moet zo snel mogelijk doch in ieder
geval dit jaar ,een plan van aanpak ,inclusief tijd pad ,gemaakt worden .
4. Dit geldt ook voor o.a. de Atletiekbaan, het Cruyffcourt wielerbaan Lickebaert .
5. Ook belangrijk is dat er nu al gekeken wordt naar een goede locatie ter vervanging van
De Olympiahal
6. Duurzaamheid sportcomplexen moet worden gefaciliteerd.
7. Elke sportaccommodatie moet worden voorzien van goedwerkende AED’s.
Belangrijk is namelijk het onderhoud en het vervangen van de accu,s dat is een zaak
van de gemeente ( relatief een kleine investering ) om deze werkzaam te houden ,indien dit
niet direct en adequaat wordt aangepakt , kan dit leiden tot levensbedreigende situaties !
8. Er moet worden geïnvesteerd in het Lickebaertgebied. Recreatienota zou geactualiseerd
Moeten worden .dat is zeer belangrijk voor Maassluis!
Tevens adviseren wij de a.s. Gemeenteraad de ingediende moties van de vorige
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Gemeenteraadsleden over de hierboven genoemde punten na te zien.
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