De aanleg van een cruyff court in 2008 in de Sittardse wijk Vrangendael opende de
ogen van de bewoners. Een naastgelegen, in onbruik geraakt voetbalveld kon ook wel
een oppepper gebruiken. En dus gingen de schouders eronder met als resultaat dat
er nu, vier jaar later, een schetsontwerp op tafel ligt voor ’t BOSS: letters die staan voor
Bewegen, Ontmoeten, Sport en Spel. Buurtkracht is hier het sleutelwoord.

>

Buurtkracht

is het sleutelwoord
’t BoSS: ontmoet SittarD-ooSt in Sport, SpeL & Bewegen

“Het binden van de
juiste mensen voor dit
project, met name lokaal,
was lastig”

Sport en Bewegen in de Buurt. het is een nieuwe

binden van de juiste mensen voor dit project, met

beleidslijn van het ministerie van Volksgezond-

name lokaal, was lastig”, vertelt de 38-jarige Ver-

heid, Welzijn en Sport die moet bijdragen aan een

blakt die het project leidt vanuit haar functie als

actieve en gezonde leefstijl. minister Edith Schip-

maatschappelijk adviseur bij Arthur Jansen Advies.

pers wil dat mogelijk maken door voor iedereen

“Je moet op zoek naar de juiste ingangen. De stads-

zoveel mogelijk sportaanbod in de buurt aan te

deelmanager heeft hierbij een belangrijke rol ver-

bieden. Sportaanbod op een veldje om de hoek,

vuld. moeilijk bleek ook het feit dat dit geen plan

zoals in dit geval aan de Bachstraat in Sittard, is

is van de gemeente, maar een buurtinitiatief van

een project dat past in dit streven. Na een vrij

wijkplatform Vrangendael dat tevens projecteige-

langdurige voorfase zijn de realisatie van een uit-

naar is. Dat was ongebruikelijk. Voor de gemeente

dagend en sportief centrum in de openlucht en

was het zoeken en leren hoe om te gaan met zo’n

het maken van een activiteitenprogramma hier-

initiatief. Ze moest wennen aan die nieuwe rol, zich

voor in zicht. De doelgroep: 10.000 inwoners van

loswrikken uit bestaande kaders omdat de regie-

drie omliggende wijken Vrangendael, Broeksittard

functie nu bij de bewoners lag. En wat ze vooral

en Kemperkoul.

niet wilde, was een precedent scheppen voor andere
wijken. Daarom zijn we inmiddels vier jaar verder.”
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regie BiJ BewonerS

In die vier jaar kreeg het buurtidee in eerste in-

Zover was het nooit gekomen zonder de bezielende

stantie een ﬂinke ‘boost’ door de ondersteuning

leiding van de in Vrangendael geboren en getogen

van het Oranjefonds dat het plan adopteerde. het

kartrekker en projectleider Astrid Verblakt. “het

huis voor de Sport werd bij tijd en wijle benaderd
Foto’s: Martin Loznik & Huis voor de Sport Limburg

om het project te ondersteunen. colette van den

Ecsplore en de Krajicek foundation die ons hierbij

padenstructuur die aanhaakt bij de drie wijken die

heuvel, senior adviseur sport en bewegen bij deze

structureel steunen. Tenslotte is er element drie:

het veld omsluiten om te wandelen of te joggen.

provinciale sportorganisatie: “Als onafhankelijke

het beheer. Dat ligt nu bij de Sportstichting Sittard-

Er komt een fietscrossbaan, jeu de boulesbanen,

partij helpen wij waar dat kan. het actieve burger-

geleen, maar moet na het projecteinde worden

een tafeltennistafel, trampoline en een ruimtenet,

schap, de buurtkracht bij dit project is echter zo

opgepakt door de wijkbewoners. Die zijn straks

een soort klimrek met touwen. Optioneel is nog

sterk, dat wij nauwelijks nodig zijn. Wij hebben

verantwoordelijk voor de voorzieningen.”

de aanleg van een marc lammersplaza, een veld

enkele bijeenkomsten geleid en treden op als spar-

De presentatie van het ontwerp aan wijkbewoners,

dat geënt is op hockey.”

ringpartner en klankbord.”

verenigingen en maatschappelijke partners vond

LintJeS Doorknippen

Drie eLementen
De kosten voor ’t BOSS worden voor tweederde
betaald door gemeente en provincie. het wijkplatform Vrangendael zocht en vond de steun van
fondsen en sponsors die het resterende bedrag
voor hun rekening nemen. Daarnaast werkte het

“De planning is dat er
in de tweede helft van
dit jaar wordt gestart
met de realisatie”

Nu is de gemeente aan zet, in de zin dat van daaruit
opdracht moet worden gegeven aan de Sportstichting Sittard-geleen voor de uitvoering van de hardware. “De planning is dat er in de tweede helft van
dit jaar wordt gestart met de realisatie. Een nieuwe

platform met 23 organisaties een plan uit om het

fase. hoe concreter het allemaal wordt, des te

oude voetbalveld tussen het buurthuis, gezond-

duidelijker de mogelijkheden zich aftekenen. Dat is

heidscentrum en de buitenschoolse opvang, een

van belang voor de vormgeving van het activiteiten-

bredere sportieve functie te geven. Astrid Verblakt:

programma. Daarbij wordt ook gedacht aan sport-

“het projectplan is opgebouwd uit drie elementen.

verenigingen die hier straks workshops kunnen
aanbieden aan de wijkbewoners.”

Allereerst de hardware. hoe moet het gaan worden,

plaats op een kick-offbijeenkomst op 15 oktober

welke toestellen zet je op dit buitenterrein? Be-

2011. Daar werd ook de bedenker van de naam ’t

langrijk is dat de invulling van dit stukje groen aan-

BOSS, mel Raeven van groep 7 van basisschool

Als alles volgens plan verloopt, kunnen er in het na-

sluit bij de behoefte van de buurt. Er wordt daarom

lahrhof in Sittard, in het zonnetje gezet. Buurtbe-

jaar van 2012 lintjes worden doorgeknipt. ’t BOSS

nadrukkelijk naar draagvlak uit de drie wijken,

woners werden gestimuleerd om te blijven mee-

moet dan een groene ontmoetingsplek zijn die

(sport)verenigingen en maatschappelijke partners

denken en verantwoordelijk wethouder Ruud guyt

bewoners van Sittard-Oost stimuleert om er te

gezocht.

werd uitgeroepen tot eerste ambassadeur.

komen sporten, spelen, bewegen en ontmoeten.

Sittard-Oost is een krimpregio en sterk aan het

ontwerp

vincie limburg, het Oranje fonds, de cruyff foun-

vergrijzen. Daar moet je bij het maken van je

Na lang broeden werd op 1 maart jongstleden het

dation, Krajicek foundation, SKANfonds, Sabic,

plannen rekening mee houden. En met het feit dat

eerste ei gelegd. het ontwerp werd op die datum

mIK, Rabobank, ZO Wonen, fSI, huis voor de Sport

hier de komende jaren veel voorzieningen gaan

budgettair verantwoord ingediend bij de gemeen-

en Sportstichting Sittard-geleen. En last but not

verdwijnen. Element nummer twee is de software:

te. hoe het er allemaal uit gaat zien, wil Astrid

least de wijkbewoners zelf onder leiding van in-

een aantrekkelijk activiteitenprogramma ontwik-

Verblakt graag uitleggen. “Naast het cruyff court

spirator Astrid Verblakt. Eind 2013 moeten alle

kelen vóór en met wijkbewoners ten bate van de

dat er al lag, komt een multifunctioneel veld. Dit

drie de elementen volledig vorm hebben gekre-

hele doelgroep, van 0 tot 88 jaar. Samen met 23

wordt verdiept aangelegd, zodat het ’s winters kan

gen, zodat ook na projecteinde de continuïteit ge-

organisaties die een intentieverklaring hebben ge-

fungeren als schaatsbaan. En het krijgt een podium-

waarborgd blijft.

tekend om dit initiatief tot een succes te maken,

functie. Daarnaast komt er een sprintbaan, een

met dank aan de gemeente Sittard-geleen, pro-
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