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VOORWOORD
Met de presentatie van dit plan willen wij onze ambities voor de opzet van het Sportpark Weusthag
onderbouwen om zodoende alle betrokken en geïnteresseerde partijen een duidelijk beeld te geven
van onze visie maar ook beoogd plan van aanpak.
INLEIDING
Als grootste ijsclub in Twente met bijna 500 leden, maakt de Hengelose IJsclub (HIJC) veelvuldig
gebruik van de Combibaan op het Weusthagpark. Echter menen wij net als vele anderen, dat de
Combibaan veel breder ingezet kan worden en daardoor intensiever gebruikt kan worden. De
momenten dat de Hengelose IJsclub zelf gebruikt maakt van de Combibaan is erg seizoensgebonden;
skeeleren in de zomerperiode en indien de winters het toelaten, enkele schaatsdagen in de winter.
Daarnaast wordt de Combibaan op enkele momenten gebruikt door andere verenigingen of tijdens
incidentele evenementen. Rondom deze momenten ligt de Combibaan er regelmatig ‘werkeloos’ en
ongebruikt bij. Ter bevordering van de exploitatie van de Combibaan maar ook ter uitbreiding en
promotie van het Weusthagpark in het algemeen, hebben wij de ambitie om van deze prachtige
locatie gelegen in een schitterend park een multifunctioneel sportpark te realiseren. Niet alleen voor
schaatsers en skeeleraars maar voor elke passende sport, groep,
activiteit etc. Momenteel is bijvoorbeeld de Hengelose IJsclub is
gesprek met het Roessingh de G-sport tak van de vereniging uit te
breiden met een ‘racerunner’ onderdeel. Dit betreft een 3-wieler
voor sporters met lichamelijke of verstandelijk beperking. Deze
sporters worden begeleid door de gespecialiseerde fysiotherapeut
en zullen hoogstwaarschijnlijk binnenkort gebruik gaan maken van
de Combibaan.

Momenteel ligt er een prima Combibaan in een mooie omgeving echter vinden wij het zo jammer dat
hier niet meer gebruikt van wordt gemaakt. Door verder te investeren in de omgeving en de opzet
en uitwerking van nieuwe initiatieven rondom de Combibaan zijn wij van mening dat er een
schitterend sportpark gerealiseerd kan worden. Een sportpark waarbij alle betrokken partijen de
samenwerking gaan opzoeken, waar mogelijk gebruik gaan maken van gezamenlijk faciliteiten maar
ook een sportpark voor alle inwoners van de wijk en stad zodat sport en bewegen voor alle
(wijk)bewoners gestimuleerd zal worden.
Om deze ambities te kunnen verwezenlijken hebben wij onze plannen in enkele fases uiteengezet.

FASE 1
Fase 1 betreft het openstellen van de Combibaan waardoor de baan beschikbaar en toegankelijk zal
worden voor alle inwoners van de wijk. Hierdoor kan eenieder op het terrein vrij sporten en gebruik
maken van de Combibaan mits er op gezette momenten geen trainingen of activiteiten plaatsvinden
door betalende partijen. Voor deze openstelling zal de gemeente jaarlijks EUR 2.500 beschikbaar
stellen aan de Stichting Combibaan. Deze ondersteuning dient in 1 e instantie als bijdrage in de kosten
indien er door vandalisme of misbruik door de openstelling schade op het terrein zal ontstaan. Dit
met de kanttekening dat bij eventuele grote schades door deze openstelling er overleg zal
plaatsvinden tussen de gemeente en de stichting Combibaan/HIJC.
P

P

Dit is momenteel een actueel punt waarover gesproken wordt tussen de betrokken partijen,
gemeente en stichting Combibaan/HIJC. Actuele stand van zaken is nu dat deze openstelling op korte
termijn zal gaan plaatsvinden.
FASE 2
Direct nadat fase 1 is uitgevoerd willen wij graag fase 2 gaan uitwerken. Deze fase betreft de
realisatie van een buiten fitness (Calisthenics) concept op de terrein van de combibaan. Met deze
fase zal de combibaan nog aantrekkelijker worden voor andere verenigingen, individuen en
activiteiten. Met de realisatie van deze fase kan de combibaan breder ingezet worden dan alleen
voor de schaats- en skeelersport. De aanleg van een multifunctioneel concept bestaande uit
sporttoestellen en een hindernis baan dient geschikt te worden voor sporters op elk niveau.
Dus geschikt zijn voor :
•
•
•
•
•
•
•
•

De wijkbewoner welke op zoek is naar beweging maar ook wat extra uitdaging.
De G-sporter welke onder begeleiding wil training (ruimere aanbod van de HIJC)
Voor de bootcampers
Voor de Urban sporters.
Voor de trim/hardloop groepen die iets meer willen dan alleen hardlopen.
Fysiotherapeuten/bewegingstherapeuten die kunnen uitwijken naar een uitstekende locatie.
Sport begeleiders
Leden van de HIJC die een ruimer aanbod krijgen en waardoor onze leden groei weer zal
toenemen van ca 500 naar 1000 leden.

Alsnog menen wij dat deze fase enigszins ambitieus opgezet dient te worden en echt onderscheidend
te worden waardoor het terrein een echte trekpleister zal worden. Bootcamper- en trimgroepen zijn
vaak wat laagdrempelig opgezet en kunnen met minimale middelen ergens in de wijk vaak uit de
voeten. Dit concept op de Combibaan moet daarin dus echt het onderscheid gaan aanbieden
waardoor het verenigingen, groepen en individuen echt zal gaan aantrekken. De HIJC wil bestaande
samenwerkingen uitbreiden zoals met :
•
•
•

De Tennisvereniging T.C. ‘t Weusthag
De HGV
Hengelosport

en nieuwe samenwerkingen aangaan met andere verenigingen, scholen en of bedrijven zoals :
•
•
•
•
•

Achilles
OSG Hengelo
Montessori (OMBS)
Fysio Cure, sport begeleiding op maat.
En wellicht zijn er bedrijven die van deze accommodatie gebruik willen maken.

Recentelijk hebben wij met de firma Yalp gesproken, een firma gespecialiseerd in de realisatie van
sportparken en buitenterreinen. Gezien de tijdsdruk voor het presenteren van ons plan moeten wij in
dit stadium nog even volstaan met onderstaand bovenaanzicht van de Combibaan met de bedachte
en uitgelichte sporttoestellen. Hierbij zal het terrein links naast het huidige clubgebouw ingericht
worden met diverse toestellen geschikt voor iedereen maar waar ook de ijsverenigingen tijdens de
zomermaanden gebruik van kunnen maken. Aan de lange zijde (onderkant plattegrond) hebben we
dan een uitdagende hindernisbaan bedacht over een lengte van ca. 100 meter.
Al met al een multifunctioneel concept geschikt voor vele doelgroepen maar ook een concept welke
onderscheidend is en als trekpleister naar de Combibaan / Weusthagpark zal dienen.
Voor de realisatie van dit plan is er een ruwe begroting opgesteld door Yalp a EUR 120.000 inclusief
grondwerk, aanleg ondergrond en de installaties. Zodra dit beschreven plan met aanvullende
beknopte onderbouwing de instemming van de gemeente heeft willen wij graag verder in gesprek
gaan met de firma Yalp en mogelijke alternatieve partijen om zodoende tot een concrete uitwerking
en begroting te komen ter goedkeuring en ondersteuning van de gemeente.

FASE 3
Deze fase omhelst de intensieve samenwerking van verschillende partijen en de vernieuwing van de
huidige sportaccommodaties op het Weusthag, maw werken aan de oprichting van een
daadwerkelijk multifunctioneel Sportpark Weusthag.
Als er de ondersteuning en goedkeuring komt vanuit de gemeente dan willen wij in deze fase graag
een werkgroep opzetten waarin verschillende betrokken partijen zullen gaan plaatsnemen. Hierbij
kan gedacht worden aan het onderzoeken van mogelijkheden de huidige terreinen, parkeerplaats en
(sterk verouderde) sportkantines van de combibaan en de tennisvereniging te vervangen voor een
multifunctionele accommodatie – duurzaam en energieneutraal! Een complex waar de kantines van
beide bestaande verenigingen zullen worden ondergebracht maar zal ook onderdak kunnen bieden
aan andere verenigingen; huidige verenigingen/stichting reeds op het Weusthag zoals de Heemtuin
maar ook overige verenigingen op zoek naar gedeelde en flexibele huisvestiging. Samen met de
gemeente willen wij graag een inventarisatie maken van mogelijke kleinere verenigingen in Hengelo
op zoek naar onderdak voor hun activiteiten of samenkomst. Door onderdak te beiden aan diverse
verenigingen zal het gehele Sportpark nog beter benut worden, voor nog meer aantrekking gaan
zorgen en meer faciliteiten bieden aan de wijkbewoners en verder. Tevens zullen de betrokkenen
verenigingen hiervan gaan profiteren, niet alleen in de vorm van betere faciliteiten maar ook door
een positievere uitstraling waardoor de verenigingen meer leden zullen gaan aantrekken. Juist dan
kan je spreken van het PARK VAN VERBINDING !
Wij zijn erg gemotiveerd de kar te gaan trekken voor verder onderzoek van dit plan en willen graag
het initiatief nemen hiervoor een werkgroep op te zetten. Belangrijk in deze fase is allereerst te
vernemen van de gemeente of hiervoor draagkracht is. Bij ‘groen licht’ staan wij in de startblokken
deze fase verder in detail te gaan uitwerken.
SLOTWOORD
Doordat wij onze plannen binnen slechts enkele dagen uiteen moesten zetten beperkt deze
presentatie zich vooralsnog even tot bovenstaande. Wel hopen wij hiermee de gemeenteraad te
kunnen overtuigen van ons initiatief; een plan uiteindelijk in het belang van de verenigingen,
inwoners en de uitstraling en promotie van het Weusthagpark.
Wij vernemen graag van u.
Met vriendelijke groet,
Hengelose IJsclub & Stichting Combibaan.

