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Betreft : regionaal dekkende infrastructuur met provinciale bijdrage aan Veilige Wieleromgeving Leudal

Geachte informateurs,
‘t Maasveld is het eerste burgerinitiatief in de Provincie Limburg dat sinds 2013 conform het `Open Club´principe met 37 betrokken verenigingen gewerkt heeft aan de planontwikkeling van een toekomstbestendig
multifunctioneel, bovenlokaal park voor inwoners van Leudal en de regio. Een plek waar sport, bewegen,
onderwijs, zorg en cultuur elkaar ontmoeten. Een plek waar een veilige wieleromgeving gecreëerd kan
worden met verlichte wielerbanen voor mountainbikers, cyclocrossers en wielrenners.
Invulling laatste witte vlek
Het Provinciaal Limburgs Wielerplan 2015 – 2020 heeft de ambitie om in onze provincie op het gebied van de
veilige wieleromgeving een regionale dekkende infrastructuur in te richten. Met de door ’t Maasveld
aangevraagde beoogde bijdrage vanuit de Provincie Limburg van € 900.000 kan de laatste witte vlek in de
Provincie worden ingevuld. ’t Maasveld (toendertijd nog Park Leudal-Oost geheten) kent een grondige
voorbereiding en op 1 december 2017 heeft ondergetekende de plannen voor ’t Maasveld en de Veilige
Wieleromgeving gepresenteerd tijdens de behandeling van de provinciale sportbegroting van de Provinciale
Staten-commissie.
Veilige Wieleromgeving voor breed wielerpubliek én met nu al breed commitment
Ons doel is een veilige fietsomgeving te creëren voor het brede wielerpubliek, zowel op recreatief en sportief
niveau. Midden-Limburg is altijd al leverancier geweest van wielertalent zoals Frans Maassen, Roy Curvers,
Bas Peters, Roel van der Stegen, Rob Ruijgh en Bart Brentjens, die ook allen ambassadeur van dit project
zijn. In totaal hebben zich 10 fietsverenigingen uit Midden-Limburg aan de wielerbaan gecommitteerd waarbij
’t Naers Peloton met 130 leden de grootste is.
Tevens is met Cycling Team Limburg een nieuwe regionale club ontstaan met veel ervaring in het
wedstrijdcircuit die ’t Maasveld als uitgangsbasis gaat gebruiken.
Om verkeerseducatie en breedtesport te stimuleren, heeft ’t Maasveld de mogelijkheid om de basisscholen in
Leudal groep 7 en 8 goed voor te laten bereiden op het veilig fietsgedrag in het drukke verkeer en te
enthousiasmeren voor de wielersport. Voor senioren en aangepast sporten is er de mogelijkheid om een Ebike en handbiking training te volgen.
Ambitie planning Veilige Wieleromgeving en kracht van samenwerking
Het college van B&W van de gemeente Leudal heeft reeds € 2.42 miljoen goed gekeurd voor de realisatie
van de open club ‘t Maasveld mits ook de provincie middels co-financiering bijdraagt. De in gebruik name van
de Veilige Wieleromgeving ’t Maasveld staat gepland in de zomer van 2021. Met Wielerevenementen Leudal
heeft ’t Maasveld een sterke organisatie in huis met een lange staat van dienst in het organiseren van
wielerevenementen alsook nationale kampioenschappen op de weg. De eerste evenementen voor de
kalender van 2021 zijn inmiddels vastgelegd met de traditionele Leudal Kernenomloop op 19 september 2021
en de mountainbike toertocht op 2e kerstdag. Al sedert 10 jaar zijn deze evenementen jaarlijks voor meer
dan 1.000 betalende fietsliefhebbers een vaste waarde en zullen als een magneet werken om ook regulier
dagelijks gebruik te maken van de wielerbanen van ’t Maasveld.

Verder heeft Neer (Gemeente Leudal) een trackrecord op het organiseren van grotere evenementen.
Het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) van 2009 met 62.000 bezoekers is daar een goed voorbeeld
van. Dit huzarenstukje werd opnieuw herhaald met het Europees Schutterstreffen (EST) van 2018 met
55.000 bezoekers. Door de combinatie van ondernemerschap en gemeenschapszin is ‘t Maasveld en
zijn directe omgeving een voorbeeld van publiek-private samenwerkingen in het Leudalse
sportlandschap.
Wij verzoeken u derhalve om ’t Maasveld met de gevraagde provinciale bijdrage van € 900.000 in te
brengen in de coalitievorming van de nieuwe Provinciale Staten.

Met sportieve groeten,
Namens ’t Maasveld

John van Haeff
Voorzitter ’t Maasveld
info@hetmaasveld.nl
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Voor meer informatie over ‘t Maasveld, zie:
- Website www.hetmaasveld.nl
- Facebookpagina @hetmaasveld
- Twitter @hetmaasveld
- Linked In

