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Onderwerp Beantwoording vragen

Eeste mevrouw

f n antwoord op uw brief van 22 juli jl. stuur ik u hierbij de gegevens en antwoorden op uw aanvullende
vragen met betrekking tot het project "Ontwikkelingen gemeente Brunssum (Treebeek, Openluchttheater en

Sch utterspark)"

Onderstaand zal ik kort ingaan op de door u gestelde vragen. Voorts heeft u op 26 iuli 2022 per email

aanvullende vragen gesteld waarvan de beantwoording is opgenomen in de geactualiseerde eindrapportage
die bij deze brieí is gevoegd. [veneens treft u de gevraagde PR-uitingen met logo Provincie Limburg aan.

Vraag

"Een toelichting op de uitvoering von de aonplant van de openbore ruimte van het Treebeekplein

olsmede een toelichting op de verdere uitvoering en ofronding van het deelproject Schutterspark.

Ten oonzien van de aonplant von de openbore ruimte van het Treebeekplein wordt in de

eindrapportoge vermeld dot de oonplont in het voorjoor von 2022 zou worden gerealiseerd. Ten

oonzien von het de:elproject Schutterspark wordt in de eindropportoge vermeld ddt het deelproject
in de eerste hefft von 2022 zou worden gerealiseerd. lndien nog werkzoomheden ten oonzien von

deze deelprojecten resteren, ontvongen wíj tevens een overzicht en toelichting ten aanzien von de

nog te reoliseren resultoten".

Antwoord r

Wat betreft het project freebeek is als bijlage bij deze brief een aparte rapportage van augustus 2022

bijgevoegd. ln deze bijlage treft u een overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden. De aanplant heeft
inmiddels plaatsgevonden. Als gevolg van de droogte deze zomer zal bezien moeten worden of alle aanplant
het heeft gered en er eventuele herstel aanplant moet plaatsvinden.

Wat betreft het project Schutterspark is het onderdeel PR en marketing gerealiseerd. ln de bijlagen treft u de
resultaten hiervan aan. Een tweetal grote projecten die nog ter uitvoering waren opgenomen zijn de trap die
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de west'met de oostzijde verbind en het vernieuwen van de promenade. Beide onderdelen behoren tot het
deelplan dat ook vanuit IBA ondersteunt wordt. Op grond van de eisen die o.a. gesteld worden door IBA

hebben een aantal studies moeten plaatsvinden alvorens met de investeringen te kunnen starten. Hierdoor
schoven ook de aanbestedingstermijnen voor de daadwerkelijke realisering naar achteren. Verwacht wordt
dat de trap einde 2022 klaar is en de Promenade winterperiode 2023 - 2024.

Vraag
"Van etk deelproject een foto vóór en na de reolisotie van het desbetreffende deelproject."

Antwoord
Daar waar er een voor en na situatie is zijn deze foto's in de bijlage bijgevoegd. Voor sommige.zaken zijn.er
geen vooÍ foto's (bijv. PR instrumentarium) omdat er feitelijk geen voorsituatie is.

Vraag

"Eén of meerdere exemplaren van publicoties (bijv, Íoto van bouwbord, publicatie in de medio etc.) die over
het gesubsidieerde project zijn gedoon met het logo van de Provincie Limburg om aon te geven dot het
project is gerealiseerd met linanciële steun van de Provincie Limburg."

Antwoord
Zie bijlagen voor alle deelprojecten

Vraag
" Uw bank reke ninq nu mmer."

Antwoord
Het bankrekening nummer van de gemeente Brunssum is :

Het coÍlege van burgemeester en wethouders van BÍunssum,
krachtens mandaat,

Hoofd afdeling Ruimtêlijke Ontwikkeling en Vastgoed
Raymond Kavsek

Bijlagen

Gewijzigde eindrapportage

Rapportage Treebeek

Rapportage OLT

Marketing uitingen Schuttersparka
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lnleiding

De Gemeente Brunssum heeft een Ontwikkelingsvisie ontwikkeld voor "Brunssum Cenlrum".

De Ontwikkelingsvisie bouwt vosrt op de voorgaande ontwikkelingsvisies (2008) en zijn

primair te beschouwen als ruimtelijke plannen, die de herontwikkeling van de bedoelde delen

van de stad Brunssum tot ondenrverp hebben. Als ruimteljke plannen slaan ze evenwel niel

op zichzelf maar hebben ze duidehlke relaties naar andere beleidsvelden zoals zorg,

ondenarijs, sporl/recrealie, stadseconomie, wonen/winkelen, milieu, etc. Goed beschouwd zijn

deze visies namelijk de ruimlelijke uitwerking van allerlei (voorzienbare) ontwikkelingen op de

genoemde beleidsteneinen.

Beleidsmatig is de belrefÍende visie verwerkt in de volgende documenlen:

. Nota Citybranding: Brunssum een stad om in te wonen, werken en genieten!

. Centrumvisie: Beleven, internationaliseren ) versterken van de structuur van het

cenlrum, hel Lindeplêin en het Vijverpark.

. Masterplan sociaal domein: Maatschappelrjke betrokkenheid, trots op Brunssum,

deelname aan de maatschappij (o.a. d.m.v. cultuur en evenementen), samen.

. Nota Ruimteliike kwaliteil: Beschermd stads. en dorpsgezicht vraagt hoogwaardige

kwaliteit van diverse gebieden in Brunssum, waáronder Treebeek, Vijverpark en

Schutterspark!

De combinalie van "hoogwaardige woonstad" met een "hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit" en

de ambitie van "Maatschappeliike Trols" maakt Brunssum uniek in de regio en vraagt hel dat

de drie benoernde ontwikkelgebieden de attentie krijgen die ze verdienen!

Brunssum is een woonstad en bij goed wonen hoort een prettige manier van beleven. Het

tolale aanbod in Brunssum wordt dan ook stÍategisch aÍgeslemd op de doelgroep. Namelijk:

families, van jong tot oud en met een internationaal karakter. Dil kunnen de inwoners van

Brunssum zelí zijn, maar ook toeristen welke in Brunssum of de omgeving veólijven. Binnen

deze visie heeft de gemeente een drietal deelprojecten ingediend voor Provinciale

íinanciering.

De deelprojecten

1. Treebeek:

Brunssum kent hêl grootste aaneengesloten beschermde stads- en dorpsgezicht van

Nederland. Allerlei eÍerne ontwikkelingen zoals bijv. de demograíische krimp, de vergrijzing,

de noodzaak tol verduurzaming en klimaatadaptatie dienen ook in deze gebieden hun

ve.laalslag te krijgen. Binnen de gegeven mogelijkheden wordl dan ook gewerkt aan een

nieuwe identiteit voor deze gebieden. Mijnkolonie de Rozengaard is al eerder aangepakl, de

aanpak van de Oude Egge is volop i uitvoering en de aanpak van Treebeek is grotendeels

gerealiseerd met de hêrinrichting van hel Treebeekplein en de Maatschappelijke Voorziening.
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De wijze waarop deze gebiedsaanpak wordl voorstaan, is weergegeven in het projectplan en

inrichlingsplan voor het Treebeekplein. Het IBA-project herinrichting van het Emmapark

vormt het (voorlopig) sluitsluk van de aanpak van Treebeek.

ln opdracht van IBA Parkstad is een studie verricht naar de sociaal maatschappelijke agenda

in deze wijk. Duideliik is dat de Maatschappelijke Vooaiening Treebeek binnen dat kader een

cruciale functie vervult. Een door iedereen gewenste ontmoetingsplek met eên innoversnde

en laagdrempelige mix van gebruikers, ook zorg geÍelateerd moet kenmerkend worden voor

deze nieuwe huiskamer van Treebeek

2. Ooenluchttheater:

Het Openluchilheater (verder OLT), ontworpen door architect J. Bergmans in opdracht van

de Staatsmijnen, bestaat alsinds 1951. ln 2A12is het theater, dat ruimte biedt voor +/- 650

bezoekers, gedeeltelijk opgeknapt in opdracht van de gemeente Brunssum. Sindsdien is het

podium weer uitgegroeid tot een centÍale plek in het Brunssumse culturele leven.

Het OLT Brunssum is een voor eênieder openbaar en gratis toegankelijk theater in het

Vijverpark van Brunssum, e.e.a. tevens gekenmerkt door de aanwezigheid van groen, water

en beestjes in de directe omgeving, waarbij tolaal beleving en sfeer centraal staan. ln het

OLT wordt een divers cultureel (educatieí) aanbod gepresenteerd van het niveau

semiprofessioneel tot professioneel voor alle leeÍtijdsgroepen in Brunssum en ornstreken.
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Hierbij valt te denken aan muziek, dans, {Kinder)theater en filmvoorstellingen. Kortom voor

ieder wat wils.

Het Vijverpark, en daarmee ook het OLT, is bestemd als beschermd stads- en dorpsgezicht

en de driehoek "Vijverpark - Lindeplein - Centrum" zorgt voor unieke beleving in de regio.

Het OLT is een unieke locatie, maar vanwege het open karakter is ook sprake van een

kwetsbare situatie. lndien het weer het niet loe laat worden activiteilen geannuleerd.

Concreet bêstaat er de wens hel OLT weeronafhankelijk te maken, hetgeen vraagt om de

volgende aanpak:

. Artisliek vormgeving niet permanente overkapping.

o Vergroten van podium aan tribunezijde.

. Mogelrjkheid tot overkappen tribunezijde op eenvoudige manier.

. Opslag en omkleedvoorziening.

. Passende aankleding gebied {verlichting, groen, straatmeubilair etc.).

. Duurzaam materiaal gebruik

. Mogekjkheid van duuzame energieopwekking.

Sinds 2011 is er ook al een slrategie omtrent cultuureducatie, maar deze wordt verder

ontwikkeld in de nabije toekornst. Dit heeft zijn beslag gekregen in de Cultuurnota van de

gemeente Brunssum.
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3. Schuttersoalh:

Hel Schutterspark krijgt steeds meer bewoners en bezoekers. ln de visie van Alterra is de

ontwikkeling in Brunssums perspectieÍ uitgewerkt. Hierbij is ook gekeken naar de historische

functie van Schutterspark in de Mijnindustrie. Hierbij speelde Schutterspark een belangrijke

rol in de recreatieve íunctie voor de inwoners van Brunssum en omgeving. Het operalioneel

plan om de ontwikkeling van Schutterspark in zijn geheel vorm te geven omvat de volgende

onderdelen:

o Realisatie nieuwe speeltuin.

. lnvesteringsplan met betrekking tot de openbare structuur .en gemeentelijke

gebouwen.

. Gezamenlijke marketing en communicatie.

. lntensivering van de samenwerking

. Realiseren van een ontwikkêling om in Schutterspark op innovatieve wijze duurzame

energie op te wekken t.b.v. onder andere de bewoners rondom Schutterspark en de

voozieníngen in Schutterspark zelf .

Schutterspark, eindeloos ontdekken

Gezamenlijk regisseren we de kracht van onze reputatie en optimaliseren we hoe mensen

ons zien en. beleven. Elke uiting en elke actie is wéér een bevestiging van dat ene

geloofwaardige, relevante geheel. De kracht van het verhaal van Schutlerspark. Wat dat

verhaal is, staat in de komende paragraíen.

Visie

Schutterspark is een unieke groene ontspanningsplaals voor actieve Brunssummers ên

inwoners en toeristen in Zuid-Limburg waaÍ je altijd iets nieuws ontdekt en nooil bent

uitgekeken.

Missie

Brunssummers, inwoners en loeristen in Zuid-Limburg prikkelen om Schutlerspark te

ontdekken, hen betekenisvolle ervaringen bezorgen, zodat ze ambassadeurs worden om zo

groei van de bezoekersaantallen aan Schutterspark en haar 'bewoners' te realiseren en als

gevolg hiervan een groei van de besteding bij de ondernemers.

Deze richtingwijzers bieden een kompas om keuzes te maken:

. Familiegevoet

Schutterspark is van oudsher een volkspark waar je met je Íamilie naartoe gaat en ie 1e de

hele dag kunt vermaken. ln Schutterspark geniel jong en oud van de mooiste momenten

samen. Van klimmen in boomtoppen voor echte avonturiers, tot dieren aaien in de

kinderboerderij en picknicken bij de vijver. Zowel jong en oud kunnen zich de hele dag in het

park vermaken zonder elkaar kwijt te raken. Een ideale plek voor een familie-uitje.
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Familiegevoel betekent ook betrokken zijn. Wij. als 'bewoners van Schulterspark' ziin

betrokken bij elkaar en helpen elkaar. Alleen ga je sneller, samen bereik je meer. Zo geven

wij ook iníormatie over andere atlraclies. Promoten wij elkaar. Wij geven de gast met zijn

allen het gevoel dal hr1 niet alleen in onze eigen onderneming is te gasl is, maar in

Schutterspark.

. Gastvij

Mensen maken het verschil. Wij, als 'bewoners' van Schutterspark zrjn gedreven om onze

gasten een leuke dag te bezorgen. Dit doen wij vanuit ons hart. Elk bezoek weer plezierig te

maken. Bezoekers zich welkom laten voelen. Een stapje eíra zetten. Dit zit ook in het

Limburgse DNA. Zodat bezoekers 'schuttersparkÍan' worden. Hun ervaring gaan delen met

anderen. Een gezellige sfeer in het park draagt hier aan bij.

. Toegankelijk

Schutterspark is een volkspark. Toegankelijk voor iedereen, vooÍ mensen met een grote. én

een kleine beurs. Van 'simpel oudenrets plezier' tot uitdagend verlier. ledereen moel een

gezellige tijd kunnen hebben in Schutterspark. Toegankelijk zijn betekent ook bereikbaar met

openbaar vervoer, een prettige parkeerplaats, goed onderhouden paden, duidelijke
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inÍormatie en faciliteiten voor mensen met êen fysieke of mentale beperking (denk aan

rolstoeltoega nkelijk).

. Naluur

De natuur van Schutterspark is van grote belekenis voor iedere'bewoner'. Dit maakt

Schutterspark uniek. Hier zijn wij met zijn allen zuinig op. Wrj respecteren de natuur. Brengen

onze bezoekers dit respect bij. Natuur helpt je te ontspannen.

. Actief buiten

Buiten is beter. Wíj laten onze bezoekers ervaren dat buiten zijn heerlijk is. Ook als hel

regent. Wij stimuleren hen actief te zijn met aclivileiten, voor jong en oud.

Alle drie de projecten maken tevens deel uit van de IBA agenda. De projecten zijn tijdens een

tweetal Open Dagen aan het publiek gepresenleerd:

httos:/lwww. iba-parkstad. nl/kalender/ibaopen-weekend/brunssum/

Ambltle

ln Brunssum gaat kwaliteit gaat voor op kwantileit. Dit zien we ook terug in de inrichting van

de openbare ruimte, de realisatie en de programmering van hel OLT, de ontwikkeling en

samenwerking in Schutterspark. De koers is steeds meer te professionaliseren, waarbij

totaalbeleving centraal staal.

De ambitie is dat Brunssum Centrum de komende jaren zich verder ontwikkelt in een

aantrekkelijk en vitaal centiumgebied met:

. een modern wínkblhart met aantrekkelijke toegangslinten waarlangs woonbuurten in

alle categorieën le vinden zijn,

r de functies wonên - werken - welzijn - ondenrijs - cultuur - zorg - winkelen en

recreëren, elkaar versterken;

r aantrekkelijke centrumvoozieningen, die loegankelijk en goed bereikbaar zijn voor

een brede doelgroep;

. een aantrekkelijk woon- en leeÍmilieu voor een brede doelgroêp (zowel zittende

bewoners als nieur,v koopkrachtige bewoners) en met ruimte voor ontmoeting;

o bïzondere aandacht voor de doelgroepen senioren voor 'vezorgd" wonen en

jongeren;

. esn stedenbourkundige en ruimtelijke opzet, die er voor zorgt dat de voozieningen

elkaar versterken en goed kunnen íunctionêren;

I een eigen identiteit waaóij de (groene) pot€nties van het gebied optimaal benut

worden, in het bijzonder de potentie van hel VÍverpark en Schutterspaík, en waar

ruimte is voor onlmoefing met veóindende elementen (pleinen).
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Provinciale bijdrage

Op 7 Íebruari 2019 heefl de Gemeente Brunssum een verzoek gedaan voor een provinciale

bijdrage voor een aantal ontwikkelingen binnen de gemeenle Brunssum (zaaknummer SAS-

2019-00973), 'Projectkader Treebeek, Openluchttheater, Schutterspark". De gemeente heeft

een samengesteld plan toegestuurd mst een aantal bijbehorende prolectplannen. Op clit

vezoek heefl het College van Gedeputeerde Staten beslolen de gemeente Brunssum een

subsidie te verlenen van maximaal € 800.000,00 voor het lolaalpakket aan resultaten en

maalregelen zoals in het samengesteld plan beschre\ren, waaórj de expliciete verplichting

gold, dat in de subsidieperiode minimaal een bedrag van € 1.725.O00,00 besteed zou worden

aan de genoemde gemeentelijke ontwikkelingen Treebeek, Openluchtlheater en

Schutterspark

De looptijd van het totale project was bij aanwaag van 1 september 2018 tot ên mêt 1 mei

2021 . ln 2021 hc,eÍt de gerneente Brunssum de Provincie Lirnburg gewaagd deze termÍn te

verlengen tot en met septsmbor 2O22.De Provincie Limburg heeÍt uileindelïk ingestemd met

een verlenging mêt diên veÍstandê dat het ploject ook eerder aÍgerekend kon worden indien

het noodzakelijke financiële volume (€ 1.725.000,00) gerealíseerd was. Aangezien dit volume

reeds begin 2022 gerealiseerd is vindt via deze eindrappoíage de aÍrekening van het project

plaats. Onderstaand zal kort de stand van zaken van dit project en de daarin opgenomen

deelprol ecten worden toegelicht.

Behalve de in deze beschikking benoemde resultaten is de inzet van de gemeente Brunssum

erop gericht dat ook de overige maatregêlen en acties uit het plan "P@ectkader Treebeek,

Openluchttheater, Schutterspark" zo vee I mogelij k gerea lisee rd worde n.

Door de Provincie werden de volgende resultaat verplichtingen gesteld:

1. Herinrichting en kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte op en rondom het

Treebeekplein;

2. Kwaliteitsimpuls voor de cultuur (recreatieve) vooziening Openluchtlheater:

3. Renoveren en upgraden van recreatiegebied Schutterspark mede op basis van een

marketingstrategie, het verbeteren van de ontsluiling en moderniseren van de

eploitatie van het pa* daarvan, gericht op het bevorder€n van een unieke ervaring

in natuurgabied aan rand stedelijk gebied als onderdeel van de Gninmetropool.

ln de diverse rapporlages (cf. formal van de Provincie Limburg) heeft de gemeente Brunssum

de Provincie Limburg periodiek op de hoogte gehouden van de voorlgang van de plannen.
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Ad. Troebeekplein

De geslelde doelen m.b.t. de herinrichting en kwaliteitsimpuls van de openbare ruimte op en

rondom het ïreebeekplein waren:

- aÍname bebouwd oppervlak van 3.200 m2 haar 2.000 m2;

- aÍname gesloten verharding van 9.600 m2 naar 8.000 m2;

- gelijkbliivend aantal bomen (68 stuks) in de wijk, waaryan minímaal 15 volwassen bomen

die tijdens de herinrichting behouden blijven; en

- vergroten waterbergingscapaciteit van 4.000 m3 naar 8.000 m3.

(httos://www.brunssum.nl/inwoner/oroiectenffreebeek/Presentatie nieuwe Treebeekolein 20

iuni 2018 )

Brunssum kent door haar mijnverleden het grootste aaneengesloten Eeschermde Stads- en

Dorpsgezbht van Nederland. Echter, allerlei externe ontwikkelingen zoals bij. de

demografische krimp, de vergrijzing, de noodzaak tot verduuzaming en klimaatadaptatis

dienen ook in deze gebieden hun vertaalslag te krijgen. Binnen de gegeven mogelijkheden

wordt dan ook gewerkt aan een gepaste opwaardering voor deze gebieden.

(httos://www.onsbrunssum.nl/Ons-Lekker-wonen Brunssum/Uniek-wonen de ruindoroen T

reebeek_en de Eqoe)

Naast een |BA-bijdrage van € 300.000,00 werd in hel kader van dit project een aanvullende

provinciale bijdrage van € 250.000,00 verstrekt.

Onderdael van hat project vormt het circulair hergebruik van uit de in uitvoering zijnde sloop

van 96 porlieketagewoningen aan de zuidwand van het Treekbeekplein wijkomende

materialen in de openbare ruimle.

Het project is in 2021 aígerond m.u.v. de aanplant van bomen en struiken. Deze konden voor

een deel pas in het voorjaar van2022 geplaatsl worden in veóand met plantseizoen.

lnhoudelijk zijn de volgende zaken gerealiseerd:

- Afname bebouwde oppeMak van 3.200 m2 naar 2.000m21

- Aíname gesloten verharding van 9.600 m2 naar 8.000m2;

- Gelijkblijvend aantal bomen;

- Vergroten van de wateóergingscapacíteit van 4.0(F m3 naar 8.000 m3.

- Afname gesloten verharding wn 9.600 m2 naar 8.000m2.

De totale kosten tot dalum einddeclaratie bedragen € 2.308.100,00. Dil is € 508.100,00 meer

dan begroot. De bijdrage van de Provincie Limburg op dit onderdeelbedroeg € 250.000,00.

De meerkosten worden gedragen door de gemeente Brunssurn.
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Ad. Open Luchttheater

De gestelde doelen m,b.t. het Open Lucht thealer waren een kwaliteitsimpuls voor de cultuur

(recreatieve) vooziening Openluchttheater en meer speciÍiek het realisatie van een

overkapping (voor podium en tribune) van 1,400 m2.

Feitelijk is de overkapping 905m2 geworden. De 1.400m2 voortkomende uit de eerste

schetsen bleken niet inpasbaar en niel realistisch en bovendien íunctioneel tevens oveóodig

Hel project is inmiddels aÍgerond. De overkapping van 905 m2 is gerealiseerd en inmiddels

heeÍt ook op I september 2O21een ofÍiciêle opening plaatsgevonden.

(https://www.facebook.com/openluchtlhe )

De totale kosten van het project OLT bedragen € 879.600,00, hetgeen € 379.600,00 boven

begroting is. De meerkosten worden gedragen door de gemeente Brunssum. De deelbijdrage

uit de Provinciale middelen bedraagt evenals hêt deelproiect Ïreebeek € 250,000,00.

Ad. Schutterspark

De gestelde doelen m.b.t. de bntwikkeling Schutterspark waren:

A) Renoveren en upgraden van recreatiegebied Schutterspark mede op basis van een

marketingstrategie, het verbeteren van de ontsluiling en moderniseren van de exploitatie van

het park ggricht op het bevordoren van een unieke ervaring in natuurgebied aan rand stedeltjk

gebíed. Bij dit resultaat zijn de volgende aandachtspunten van belang:

- groei van het aantal betalende bezoekers van 100 000 naar 150.000 in2O2Al

- investeringen door gemeente in het plangebied van tenminste € 450.000,00;

- investeringen door private paíijen in het plangebied van circa € 500.000,00;

- invulling van pompgebouw 4 en geschikt maken van het gebouw voor recr€atieve enloÍ

toeristische doeleinden;

B) Modemiseren organisatie gericht op het creëren van een gelijk speelveld voor alle blj de

exploitatie betrokken paÍtners, een gezamenliike marketing- en communicaliestralegie en

oplimaliseren van de exploitatie o.a. door:

- gezamenlijk onderhoud van het park door alle bij het park betrokken partners op basis van

ê€n gezamenlijk onderhoudsplan van het park (o.a. groenvoorzienirgen);

- uniforme bewaking op basis van een gezamenlijk plan (veiligheid, legen gaan vandalisme);

- van de in le zetten middelen dient ten minste een bedrag van € 50.000,00 te worden ingezet

voor beleving, storytelling en wafinding. Hiertoe behoort niet de inzet van middelen ten

behoeve rran reguliere citynarketing. Samenwerkíng met andere regionale stakeholders om

te komen tot een unieke beleving is een pré. Over de aanpak, uitwerking en @ncrête
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maetregelen diênt de g€mêenle pêr omgaande in overleg te treden met de betrokken

partners en de provincie en dient dit vastgelegd te worden in een gezamenlijk plan.

C) Veóeteren van de onlsluiting van en naar hel Schutterspark:

- realiseren van eên veóinding (walinding) vanuit hel park naar het centrum van Brunssum

en vice versa;

- realiseren van een verbinding (waÍincling) vanuit het park naar de te realiseren Leisure

Lane en vice versa;

- realisatie van êen recreatieve'oosl-west'wandel en Íïetsverbinding door het park die de

Oostflank met het centrum veóindt. Deze recreatieve verbinding zorgt ervoor dat toeristen en

ondememeis in het centrum met elkaar worden verbonden.

D) Veóeteren van de parkeervoozieningen:

- veÍbeteren van huidige pa*eervoozieningen (obstakols verwijderen en camerabewaking);

- uitbreiding van aantal parkeerphatsên mêt 320 aande westrijde van het Schutterspark en

190 aan de oostzijde (aansluiting OostÍlank). Totaalgaat het om ruim 500 plaatsen.

Realieatie doelstelllngen ln de verslagperiode

Ad A. Renoveron en upgraden van recreatlegebied Schutterspark.

Hoewel alle drie de deelprojecten te kampen hadden ínet vertraging als gevolg van Covid-19

had het deêlproject Schutterspark hier het megste last van. lmmers een belangrijk deel van

dê ambiliês diende ingevuld te worden door de in het gebied aanwezige ondernemers. De

impact op de ondernemers van Covid-l9 was zeer Íors. De omzel gedurende de jaren 2O2O -
2O21 daaldeals gevolg van de gedwongen sluitingen zeer fors. Hierdoor viel ook de basis

weg om voldoende te invesleren in de eigen voozieningen. Desondanks zijn een aantal

onderhemers er loch in geslaagd om te investeren, conÍorm plan.

Momenteel zijn 9r een viiftal commerciêle partijen actíef in het Park. De speeltuin was

dringend aan vervanging toe, evenals een groot deel van de gebourren die eigendom zijn van

de gemeênte. Een aantal nieuwe exploilanten willen investerirgen doen om de kwaliteit van

het Park verder te verhogen. De verbindingszon€ tusson de Brunssummerheide en de

Schinveldse bosseh stelt (ook in IBA-verband) eisen aan de veóetering van het Park. Met

andere woordsn er warên van noodzaak, behoefte van uit de maíkt en versterfting van h€t

openbare karaktêr en kwaliteit meerdere argumênteR om te investeren in het Schutterspark.

De betalende bezoekersaantallen in 2018 waren '100.000 m.n. bij Blotevoetenpad (45.000).

Minihaven (15.000), speeltuin (10.000) en Schutterspark BV (15.000).

ln 2019 was Blotevoetenpad (60.000). Minihaven (15.000), speeltuin (10.000) en

Schutterspark BV (15.000) en de nieuwkomer Park het Plateau (20.000).
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\n2020 waren eÍ ruim 125.000 betalênde bezoekers in hel Schun€rspark. Dit is vrijwelgelijk

aan2A19 maar veel minder dan verwacht. Ook in 2O21 ziinde aantallen vrijwel gelijk

gebleven m.u.v, Park het Plateau die groeiden naar ruim 40.000 bezoekers (zelfs in Corona

tljd). Voor 2022 enverder verwachten de ondernemers een aanzienlijke groei van het aantal

bezoekers en zijn ook de private investeringen voor een groot deel in gang gezêt.

]o2021 zijn de gemsentelijke investeringen zoals genoemd in de voorgaande rapportage in

gang gezet en uitgevoerd. Het gaat hierbij dan om reparatie dak pompgebouw, aanleg weg,

reparatie vijver kinderboerderij, paden verbetering, marketing en cornmunicatie

Schutterspark. De aanpak veiligheidsvoozieningen is ondergebracht in een bredere aanpak

veiligheid Ganzepool, waardoor de investeringen hierin verschuiven naar 2022. De afronding

van de speeltuin is i.v.m. sluiting als gevolg van Covid ook verschoven naar hel eerste

kwartaal 2022 (waler speelelement van € 25.000). De verbouwing van het gemeentelijk deel

van Schuttershuske is inmiddels afgerond. Begin2022 is het privaatrechlelijke deel(inrichting

en keuken) worden afgerond. Wat belreft de uilbreiding van Park het Plateau zijn de inlegrale

plannen gepresenteerd aan de gemeentÊ en zijn inmiddels vergunningsaanwagên gedaan.

Voor de uitbreiding van Mini Haven is einó 2021 een schetsontwerp uitgewerkt. ln de plannen

was een ook bijdrage vanuit IBA voorzien vanuit de vrijval van middelen. Dit was voorzien

begin 2020, ln het laatste kwartaal van 2021is in opdracht van IBA een ruimtelijke strdie

venicht door Bureau Veóeek. Op basis van deze studie zijn een aanlal aanvullende

investeringen gedeÍinieerd, waarvoor een bijdrage komt vanuit IBA van € 70.000,00. Wat

betreft gezamenlijke marketing en communicatie is inmiddels een traject afgerond met

Braining the Future waarin visie, missie strategie en concrete uitvoeringsplannen (huisstijl,

websit€, bewegwijzering, atlractie aanduiding e.d.) zijn gedeÍinieerd enin 2021. Da uitwerking

hiervan is inmiddels in opdracht gegeven en wordt in de êêrste helft van 2022 volledig

gerealiseerd.

De tot rapporlage datum gemaakte kosten van hel deelproject Schutlerspark bedragen

€.847.280,00. De deelbijdrage uit de Provinciale middelen bedraagt € 300.000,00.
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lnvesteringsprotramma ge real isee rd
'iltl*zw

publiek privoat

!BA

€ u7.280,40

Pompgebouw 4

Vanwege ernstige bkkage en preventieve bescherming van Pompgebouw 4 is besloten het

dak van dit gebora,v voorlopig te conserveren. Hiervoor is een bedrag ter beschikking gestêld

uat het proieclbudget van € 26.620,00 excl. BTW. De voorbereidende werkzaamheden zijn

voor eigen rekening vsrricht door de leden van de Stoomgroep en Schutterspark BV.

Pompgebouw 4 valt onder de huuroversenkomst gebouwen van Schutterspaft BV'

2 Gebouwen
pompgebouw 4

schutte rshuske

pompgebouw 2 en 3

stoomgroep
mini haven

Kinderboerderij
Blotevoetenpad

Klimpark

5 Communicatie, routing, bebording en' groenonderhoud

1 Speeltuin

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

10.000,00

€ 104.520,00

€

€

€ 80.000,00

€

€

€

€

€

€

13.618,00

12.500,00

z.ooo,oo

€ 24.500,00

€ 210.000,00

€-
€

€-
€ 33.042,00

€

€

10.000,00

15.000,00

15.000,00

50.000,00

3 lnfrastructuur
Nieuwe weg

Parkeren nieuw
Promenade

Vijver
Vijver
Trap

50.000,00

5.000,00

20.000,00

4 Veiligheid
Entree en Parkeerplaatsen

Overig

44.000,00

s.000,00

Marketing en PR

Projectmanagement

€ 38.0@,00

€ 90.000,00

€ 15.000,00

€

€ 52.280,00 € 270.(Xn,00Totale investering
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De pompgebouwen (Íeitelijk íilter gebouwen)worden momenleel beperkl gebruikt. Met name

pompgebouw 1 wordt gebruikt voor feesten, Pompgebouw 2 en 3 fungeren vooral als

opslaggebouw €n pompgebouw 4 is nog niet gerestaureerd en voor een derde in gebruik

door de Stoomgroep.

De pompgebouwen in de huidige steat vragen om een aanzienlijke investering om ze

functioneel bruikbaar te maken, Pompgebouw 4 is historisch wel hel meest interessant omdat

daar nog de íilterinstallaties aanwezig zijn. ln de propjectperiode zijn door studenten en

organisaties ideeën uitgewerkt om de pompgebowen een andere bestemming te geven. De

me6st initiatieven zitten in het bereik van kunslhal tot museum-achtige functie.

ln het afgelopen jaar is met diverse initiatiefnemers gesproken.
. Mín musêum Heerlen

. Stichting Jack Aldewereld

. ZLSM (tram 610) en Bouwbedrijf van Mourik

. Gerd Leers (vanuit Efteling)

. Jos Zuidam

. lnitiatiefnemersrestauratiebussenstreekvervoer

. Schuttêrspark BV

. Stoomgroep

. Henri Ummels

. Afdeling cultuur Gemeente Brunssum

E.e.a. is neergelegd in een notitie ten behoeve van de vorige porteÍeuillehouder Cultuur en

vastgelegd in een College nota. ln het Coalitieprogramma 2022 -2O26 (p13sport €n cultuur)

is een prominente plek ingeruimd voor een museale functie Ín pompgebouw 4 (en evt. 3).

Ad B. Onderhoud

Het onderhoud binnen Schutterspark wordt momenteet door teveel paÍtij€n uitgevoerd. Het is

dan ook wenselijk dat hêt orderhoud van het Park opnieuw gedeÍinleerd wordt (in teÍmen van

kwantiteit, kwaliteit en uitvoeringsverantwoordelijkheid). De gemeonte als eigenaar van het

gebied mo€t terzake nog een voorsteÍ opstallen en dal bespreken met de ondernemers in het

Park.

Wat bêtreft het onderhoud van de bomen is er reeds vele jaren een ovêre€nkomst mêt dê

Bosgroep. Deze overeenkomst is reeds een aantal malen verlengd en moet opnieuw worden

aanbesleed. Voor dit iaar zal de Bosgroep nog het nodige ondêrhoud doen ên een

inventarlsatie mak6n van de kwaliteit van dê bomen in het openbare gebied. ln de
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overeenkomsten met Park het Plateau en BloteVoetenPark is opgenomen dal zii zeJí

verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de bomen op het door hen gehuurde,

Onderdeel van het gezamenlijk onderhoud van het Park vormen de zgn. hangvennen. Door

de voormalige projectleider Leo van Hommerig en de Bosgroep is een plan ontwikkeld om de

hangvennen in het gebied uit te breiden op de plek waar momenteel de Amerikaanse Eik

groeit. Deze uithesmse soort is êrg agÍossief en voorkomt een grolere bio diversiteit.

Hangvennen zijn wij uniek en geven Schutterspark qua naluur net dat beetle eíra's.

lnmiddels is ook ondezoek gedaan naar de mogelijkheden van eên groter gebied met

hangvennen (Ílora en íauna ondezoek) en is levens een subsidie aangevraagd. De

meningen rondom het uitbreiden van de hangvenneh zijn de laatste tijd echter veranderd (o.a.

tenein moet 3 tot 4 jaar jaarlijks opgeschoond van eiken twijgen, er ontstaat een groot

doorkiikgat naar het induslrieterrein, dure operatie). Een besluil omtrent de richting van

ontwikkeling is dan ook noodzakelijk. Vanuit de afdeling onderhoud wordt nog een voorstel

uitg6werkt.

Ad C. Vcrbinding

Er is nog geen fysieke verbinding (way{inding) lussen het park en het centrum van Brunssum

en vice versa gerealiseerd.

Er is nog geen Íysieke verbinding (way{inding) tussen het park en de te realiseren Leisure

Lane en vice versa gerealiseerd, Dit is het gevolg van het verleggen van de Leisure Lane

route. Wel zijn er veóindingen gemaakl met de mountainbike trails in het gebied.

Er is een recreatieve 'oost-woí' wandel en fietsverbinding door het park die de Oostílank met

het centrum verbindt. De bewegwijzering van deze verbindingen moeten dchter nq worden

opgepakt.

Ad D. Parkeerplaatsen

Aan de Oostkant is het aantal parkeerplaatsen nog niet uitgebreid. Dit is aÍhankelijk van de

grondtransactie welke nog dient plaats le vinden langs de Ganzepool. Dit grondstuk is nu nog

in handen van private partijèn, maar valt onder de totaal aanpak van de Oostflank

gronduitruil. Het realis€ren van extra parkeerplaatsen aan de OostÍlank wacht op dit besluit

waaóii de Provincie Limburg êen van de actieve parlijen is.

Aan de West kant zijn de bestaande parkeerplaatsen verbeterd en is er tevens een halÍ

verharde parkeerplaats aangelegd ten behoeve van 150 auto's on 10 campers.

Financieel resume

Met een totaal van publieke investeringen van ruim 3 mln. Euro ligt de Íinancièle realisatie ver

boven het door de Provincie gesteldê minimum niveau van € 1.725.000,00. Voor de Provincie

Limburg was dil dan ook aanleiding het project voor wat betreft de Provinciale bijdrage af te
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setneente Brlnsstm

T
Onderwerp RAPPORïAGE TRIEBEEKPLEIN BRUNSSUM

1l Sparen beeldbepalende bomen en uitbreiden groenvoorrieningen (meer variatiel

ResultaatsverplichtinA: Als hart van de voormalige miinkolonie Treebeek krijgt het Treebeekplein nieuw en meer

groenvariatiê door de herinrichting van de openbare ruimte. Fn behoud bestaande bomen waardoor het
Treebeekplein haar volwassen karakter houdt.

Reàlisatie: Bestaande bomen zijn behouden en een deel van de bomen zijn verplant om de nieuwe vorm van de

vijver te kunnen realiseren. Nieuwe groen in de vorrn van nieuwe bomen, bloemrijke borders, llg- en

worden dit



t
semeente Brlnsstm

T
2l Aanleg ronde vijver

ResultaatsvqÍslichting: Het aandeel bebouwd oppervalk wordt verkleind en de capaciteit van de waterberging
wordt verdubbeld om tijdens extreme weeÍomstandigheden 8.000m3 regenwateí te kunnen verwerken. Op het
Treebeekplein wordt een ronde regenwatervijveÍ aangelegd voorzien van permanent open water.

Realisatie: Ondergronds is een twee infiltratiepakketaangelegd en samen met de.regenwatervijver is de
(water)buffercapaciteit van het plein verdubbeld naar 8.000m3. Oe betonnen regenwatervijver is gerealiseerd

conform inrichtingsplan opgesteld door Ziegler en Branderhorst.
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germeente B;"InSSlm
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3) Hergebruik materlalen uit sloop porti€ketagewoningen en openbare rulmte

Resultaatsverolichting: Hergebruik, indien mogelijk hoogwaardig, van de material€n vrijgekornen bij de sloop van

de portieketagewoningen bij de bouw van de woningen en de aanleg van het Treebeekplein met
regenwateÍvijver.

Realisatie: Verschillende materialen ziin hergebruikt voor de aanleg van het plein en de bouw van de woningen:
- Zitbankjes op het plein zijn gemaakt van de trappen uit de voormalige portieketagewoningen;
- De parkmuren zijn van hergebruikte metselstenen;
- De vijverbodem van de oude vloer platen uit de portieketagewoningen l

- Betontegels en natuursteen zijn hergebruikt in de bomenpleinen;
- De bakstenen in de park-/ tuinmuren zijn hergebruikt.
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semeente BrInsslm
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Onderwerp RAPPORïAGE OPENLUCHTïHEAïER ERUNSSUM

1) Realisatie beplantingsplan
Groene compositie is bepalend. Breng beplantinB terug als ogenschijnlijk en willekeurig. Het moet natuurlijk
ogen. Bosschages, boomgroepen en heesters vormen de randen en de ruimtes. Vorm gesnoeide beplanting
(bomen, hagen] komt niet voor. Ook wordt zulke beplanting niet toegepast om de vorm van een pad of gebouwd
object te versterken.

Resultaatsverplichtine: zorg vooÍ een passend beplantingsplan rondom het OLT t.b.v. het herstel van de groene

compositie rondom het theater met aandacht voor bodemverbetering oÍn plantÍnateriaal goed te laten gíoeien

en nadrukkelijk aandacht voor een goed beheer en onderhoud.

Realisatíe: Eind februari is door bureau Verbeek een beplantingsplan voor het Openluchttheater opgesteld. Dit
plan is gepresenteerd aan de gemeente en IBA Parkstad. ln het vooíjàar is conform dit beplantingsplan
aangeplant en grondverbetering uitgevoerd.

Restpunten: De bomen boven aan dè tribune konden laat in het plantseizoen niet meer verplant worden, deze

worden in het komend plantseizoen veÍplant naar elders in het Vijverpark. Op dit moment wordt de

waterkwaliteit van de vijver onderzocht. Na afronding van het onderzoek en bepaling van de
onderhoudsmaatíegel, zal ook de groene oev€ís (e.e.a. conform beplantingsplan van Bureau Verbeek) worden

aangelegd,

llo." oi."fïï,Hil:ï':ïï::*"" onderdeervan het park qua vorm. Het randschap/ paÍk roopt onder het
theater dooi. Paden die door het theater lopen zijn qua vormentaal onderdeel van het park, niet van het theater.

Resultaatsverplichtins: verbeter de padenstructuur die qua vormentaal en materialisatie aansluit bij VO (zie

onderstaande u itsnede)
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#
Realisatie: Alle padenl toegangswegen en het podium bínnen de contouren van het 'Openluchttheater

Brunssum'zijn voorzien van een nieuwe asfalttoplaag. Paden zijn vormgegeven en uitgevoerd conform het

voorontwerp/ visie'Openluchttheater Erunssum'.



3)

I
gemeente Brlnsslrm

H€rrtel de oeverlifn an ?ort voor samenhant tusscn n"t en trlbune

Het theeter bestaat duidelijk uit twee componenlen: het podiuqr en de tribune. Het gedeelte eÍtussen is

landschap/ park. Dus: wateÍ met d.uidelijke oevers. Door hetzelÍde mateÍiaalgebruik bij podium en tíibune
ontstaat er samenhang. Deze samenhang wordt ook gecreëerd door de nieuwe overkapping. Daarnaast moet de

oeverlijn worden hersteld en rnoet het water van een goede *waliteit zijn.

Resultaawerolichtine::
a) creèer samenhang door de nqaterialên van de tribune op te waarderen en werk de wijze van omBang met de

'ruïne.rest{nten'op het podigrn uit tot e€n concÍeet voorstel.
b) herstel gro€ne oeveÍs en verbetering rnaterkwaliteit. Geef aan hoe de ambitie van duurzame fraaie groene

oeveís en wateíkwalit€it wordt beÍeikt.



T
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4) Realiseer parkobjecten van een bijzondere kwaliteit in de directe omgeving van het theater
De brug en de poorten zijn onderdeel van het park, maar versterken de beleving van de bezoekers van de ligging
van het theater ín het park..Ze dragen bij aan de feeërieke sfeer van het park en het openluchttheater.

Result?.atverplichting: Werk de voÍmgeving van de bouwkundige elementen nader uit en zorg voor
samenhang. Aangezien verlichting en meubitair een integraal onderdeel vormen van het park dient dit onderdeel
te worden bekeken vanuit een visie voor het gehele park.

Resultaat: Aíchitect lvo Rosbeek heeft de toegangspoorten en de leuning van de brug verder uitgeweÍkt in
ov€reenstemming met het ontwerp van de overkapping en de omgeving. ln onderling overleg hebben enkel deze
hoogwaardige poorten geplaatst op paden die dienen als toegang tot het openluchttheater. Voor de poorten die
uit het zicht staan en bestemd zijn voor 'laden en lossen' of ils nooddeur, zijn pooíten van een laagwaardiger
materiaal geplaatst. Deze poor:en zijn dan, en dit geldt ook voor het hekwerk rondom het theater, donkergroen
van kleur en Baan op in de beplanting.


