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NIEUWSBRIEF NR 1, MAART 2007
Geachte lezer, betrokkene,
Hierbij sturen we u de eerste digitale nieuwsbrief van Stichting Sport- & Speelstraat De Brink. Kent u
meerdere mensen die geinteresseerd zijn in de ontwikkelingen van dit Ottersumse initiatief, wilt u dan
aan bovenstaand adres de n.a.w. gegevens en emmailadres doorgeven? Stelt u het niet op prijs om
deze nieuwsbrief te ontvangen, wilt u dat dan ook doorgeven aan bovenstaand adres. Alvast bedankt
voor de moeite en uw inzet. Wij wensen u veel leesplezier.
Burgerinitiatief De Brink op de koffie bij NOC*NSF:

Erica Terpstra: 'Ottersumse Sport- &
Speelstraat voorbeeld voor heel Nederland’
Erica Terpstra draagt het Ottersumse initiatief van de Sport- & Speelstraat een warm hart toe,
zo bleek vorige week. "Het is fantastisch wanneer mídden in het dorp dit project, door
iedereen gedragen, gerealiseerd gaat worden. Dit project kan, wanneer we praten over vitale
dorpskernen, als voorbeeld dienen voor héél Nederland", aldus de enthousiaste voorzitter
van NOC*NSF. Terpstra, meervoudig Olympisch Kampioen liet het niet alleen bij mooie
woorden, maar voegde de daad bij het woord. Als voorzitter van NOC*NSF neemt ze officieel
zitting het Comité van Aanbeveling van de Sport- & Speelstraat.
Afgelopen week reisde het bestuur van de Sport- & Speelstraat De Brink uit Ottersum af naar het
hoofdkantoor van het NOC*NSF. Getooid met de echte Limburgse vlaai van bakker Arts werd het
bestuur warm onthaald op Papendal, Arnhem. De voorzitter van NOC*NSF, ex 2e kamerlid en
meervoudig Olympisch Kampioen nam ondanks haar drukbezette agenda ruim de tijd om zich van dit
burgerinitiatief op de hoogte te stellen. Nadat initiatiefnemer Sjaak Smits de plannen, om in Ottersum
een Sport- & Speelstraat voor de jeugd te realiseren, nader had toegelicht werd Erica
Terpstra laaiend enthousiast. "Ik ben diep onder de indruk van dit bewonersinitiatief en de
wijze waarop Gemeente Gennep, Provincie, Buurtbewoners, Basisschool De Brink en de
Sportverenigingen gezamenlijk dit plan realiseren."
De Sport- & Speelstraat heeft zich ten doel gesteld om in samenwerking met diverse partijen
waaronder het verenigingsleven en het bedrijfsleven de 'groene long' De Brink zodanig in te richten
dat er meer ruimte is voor ontmoeting, uitdaging en recreatie voor jongeren tussen de 8 en 16 jaar.
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Comité van Aanbeveling compleet
Erica Terpstra had tijdens het bezoek in Arnhem nog een verrassing in petto. Tijdens het gesprek
bood ze spontaan aan om als voorzitter van het NOC*NSF zitting te nemen in het Comité van
Aanbeveling. Hierdoor weet de stichting en haar partners, zich gesteund door een sterk bezet Comité
van Aanbeveling om de plannen verder te kunnen realiseren. Het uitgebreide burgerinitiatief wordt nu
gesteund door een breed samengestelde Comité van Aanbeveling waarin zitting hebben:
de heer J. Claassen, voorzitter directieteam Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen
drs. W. Jacobs, huis- en sportarts te Ottersum
de heer M. van der Horst, Olympisch medaille winnaar Nederlands Volleybalteam
de heer H. Smedema, makelaar, voorzitter NVM Limburg
de heer M. Vrehen, gedeputeerde met thema leefbaarheid provincie Limburg
mevrouw E. Terpstra, voorzitter NOC*NSF, ex-Tweede Kamerlid en meervoudig Olympisch
Kampioen.
Door de ondersteuning van dit comité tracht de stichting makkelijker ingangen te vinden bij bedrijven
en instanties waardoor deze kunnen helpen bij de (financiële) realisatie van dit unieke project. Het
project heeft naast vele sponsoren in natura een begroting van ca 250.000 euro.

Wat is de huidige status
Aanstaande dinsdagavond 3 april behandelt het College van de Gemeente Gennep de
subsidieaanvraag van € 100.000,- om een deel van de plannen te kunnen realiseren. De totale
begroting van meer dan een kwart miljoen euro verwacht de stichting bij de provincie, sponsors,
fondsenwerving en met lokale acties bijeen te kunnen brengen. Momenteel is het bestuur in blijde
verwachting van een unaniem, positief besluit van het Gennepse College over de subsidieaanvraag.
En verder:
De Rabobank steunt dit plan via hun projectenfonds met € 7.500,00.
Het college en de raad van de Gemeente Gennep zal vóór 1 april 2007 de verantwoording
voor hun deel van de financiering presenteren (€ 100.000,00).
Sportstimulering provincie Limburg: € 500,00
Het Huis voor de Sport(Provincie Limburg) heeft van de Gemeente Gennep opdracht gekregen
dit plan ook op te nemen in een Sport Nota en aan te geven waar er middelen zijn om bóvenop
de gemeentelijke bijdrage dit project financieel maar ook operationeel te ondersteunen.
Gedeputeerde van de Provinciale Staten Dhr. Vrehen neemt het project op als Pilot voor de
Provincie Limburg.
Waar is de stichting nu mee bezig?
§
Momenteel werkt de stichting aan een professionele promotiedocumentaire over hoe De Brink
er nu uitziet en hoe De Brink er uit zal gaan zien na de realisatie van de Sport- & Speelstraat.
Mevrouw Erica Terpstra speelt daarin een (hoofd)rol als geïnterviewde persoon.
§
Concrete afspraken met Huis voor de Sport, met betrekking tot beleid en sponsoring.
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Periodiek en constructief met de meedenkende ambtenaar en wethouder van de gemeente
Gennep om tafel.
Het benaderen van sponsoren.
Promotiecampagne van de Sport- & Speelstraat voor basisschool de Brink, waarbij zowel het
schoolteam als de leerlingen worden betrokken

Pilotproject voor Limburg
Een bezoek van een delegatie uit Maastricht, afgelopen februari, waaronder gedeputeerde Herman
Vrehen heeft bewerkstelligd dat het project een pilot-status krijgt voor de Provincie Limburg. Mocht
dit – op het thema leefbaarheid – unieke project slagen dan wil de Provincie hiervan leren tav de
mogelijke implementatie in andere kernen. Bewoners, (Sport)verenigingen, kinderdagverblijf,
bedrijfsleven, basisschool de Brink, de bestuurders van de gemeente Gennep en provinciale
bestuurders zijn positief over dit bewonersinitiatief.

Over het initiatief
Doel van de stichting is kinderen de mogelijkheid bieden om te bewegen en elkaar te ontmoeten. Zo
voorziet het concept in een verhard veld voor voetbal, basketbal, tennis, korfbal of hockey. Tegen de
gymzaalmuur is een klimwand gepland. Tevens komt er een strook met klim- en balanceertoestellen,
atletiekbaan, kabelbaan, klimheuvel en skatebaan en kunnen de kinderen hutten bouwen of
verstoppertje spelen. Door deze aanpak kunnen de jongeren zich ontwikkelen op zowel motorisch als
sociaal gebied, in een tijd dat actieve sporten aan aandacht inboeten. Samen spelen, wedstrijdjes
houden, fantasie gebruiken en uitdaging zoeken. Dit leidt tot gezond en positief gedrag, en heeft een
preventieve werking ten opzichte van ongewenst gedrag. ‘Van vervelen en molesteren naar
(re)creëren’, is het motto.
De stichting opereert vanuit de visie dat wanneer je de jeugd de mogelijkheid te biedt om te bewegen
en elkaar te ontmoeten, ongewenst gedrag (o.a. hangjongeren) wordt voorkomen. Met de realisatie
van een Sport en Speelstraat kan de jeugd zich ontwikkelen op motorisch en sociaal gebied.
Bovendien biedt het initiatief een platform voor alle partners om aansluiting te krijgen bij de jeugd. De
sport speelstraat draagt bij aan gewenst gezond gedrag, en is één van de pijlers die nodig zijn voor
een vitale dorpskern.
Van voor en door bewoners
Het hele idee van de Sport- & Speelstraat is opgepakt door de mensen zelf; bewoners, ouders en
een vakleerkracht hebben zelf de handen in elkaar geslagen. Draagvlak en dialoog vormen het
sleutelwoord. De stichting heeft voorlichtingsavonden gehouden waarbij het dorp, school,
sportverenigingen en politiek zijn uitgenodigd om het concept toe te lichten. Het is de ideale locatie
voor school (brede school gedachte) en sportverenigingen om de jeugd te bereiken. Het zal een
uitnodigende plek worden voor de jeugd om elkaar op een positieve manier te blijven ontmoeten,
waardoor ook de aanwonende bejaarden met veel plezier naar spelende kinderen kunnen kijken.
De sport- en speelstraat voorziet straks in een vele nieuwe klim en ravottoestellen, klimwand,
survivalbaan, skatebaan, atletiekbaan, basketbalveld, sportveld en jeu de boulesbaan. Beleven en
uitgedaagd worden is waar het om draait. Een eerste plantekening is gerealiseerd.

Partners van Sport- & Speelstraat De Brink
Vanzelfsprekend leveren ook de partners hun bijdrage om het project een succes te laten zijn.
Partners:
Basisschool De Brink
Gemeente Gennep
Turnvereniging ODI
Tennisvereniging
Korfbalvereniging
Voetbalvereniging
Senioren collectief
ESG gymzaal exploitant
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Basketbalvereniging
Jeugd 12+ Ottersum
De stichting neemt op velerlei fronten het initiatief om van dit prestigieuze plan een daverend succes
te maken, waardoor we de jeugd de ideale mogelijkheid bieden zich positief te ontwikkelen. Alle
acties zijn als zodanig geselecteerd om het brede draagvlak groot te houden en
verantwoordelijkheidsgevoel te krijgen en te houden op alle niveaus. Immers we lenen de toekomst
van onze kinderen...
________________________________________________________________________________
Noot: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjaak Smits, voorzitter van Stichting Sport &
Speelstraat De Brink, 0485-512945
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