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Voorzitter, voor ligt een ontwerpbesluit om in te stemmen met de acties op het 
gebied van gezondheid en vitaliteit voor alle lagen van onze bevolking alsmede 
akkoord te gaan met een voorbereidingskrediet ten behoeve van het realiseren van 
het technisch ontwerp met de uiteindelijke doelstelling, na een positieve 
besluitvorming van de provincie, te komen tot de realisatie van de beoogde 
herontwikkeling van het Atriumterrein oftewel het majeure project Center Court. 
Welnu voorzitter, tijdens de laatstgehouden gezamenlijke commissievergadering 
heb ik al opgemerkt dat de beslissing wellicht heel simpel kan zijn. Is dit zo 
merkwaardig voor zo’n majeur project? Wellicht wel ja, maar laten we eens samen 
redeneren: 
 
Het project kent eigenlijk 2 speerpunten. Enerzijds een aanvalsgedachte om 
gezondheid en vitaliteit nu eens echt systematisch aan te pakken en anderzijds om 
oude voorzieningen nodig te rivaliseren. Het is niet de vraag OF deze speerpunten 
gerealiseerd moeten maar veeleer de vraag HOE. 
 
Ik heb niemand horen ontkennen dat er een trendbreuk gerealiseerd dient te 
worden om nu eens eindelijk effectieve interventies toe te passen die een hefboom 
zijn om de gezondheidstoestand van onze burgers positief te beïnvloeden. Hierbij 
dienen we niet, zoals in het verleden, te strooien met goed bedoelde kortstondige 
projecten die eveneens veel geld kosten. Geld dat toch voor een groot gedeelte 
tevergeefs is ingezet, althans niet het gewenste effect hebben opgeleverd. Vandaar 
dat het inderdaad tijd wordt in te zien dat een integrale aanpak, een systeemaanpak, 
de weg naar duurzame verbeteringen is. We herinneren ons de wijze les van 
professor Yan Schroën in deze raadszaal nog, aan het begin van de Center Court-
gedachte. Hij had het over systeembiologie, een nieuwe benadering om 
gezondheidsproblemen duurzamer aan te pakken. De lezing van Eke Zijlstra laatst 
had in de kern dezelfde gedachte.  
 
Voorzitter, deze richting moet mijns inziens leiden tot de trendbreuk die 
noodzakelijk gerealiseerd moet worden. We zijn het onze burgers verplicht! Een 
integrale aanpak voor alle burgers, van jong tot oud, zal zeker het volledige sociale 
domein in positieve zin beïnvloeden. Hierbij mag het nodige geïnvesteerd worden. 
Ook zullen we lange adem moeten hebben om de gewenste effecten te mogen 
vieren. Noodzakelijk is het om hoge verwachtingen te verbinden aan alle 
interventies, de opbrengsten monitoren en snel stoppen met interventies die te 
weinig opleveren. Deze regie moet grondig gevoerd worden. Ik vraag het college om 
dit goed in te richten en deze raad mee te nemen in het aanvalsplan. 
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Tja voorzitter, rest de vraag of deze inhoudelijke gedachte alleen maar mogelijk is 
door het realiseren van nieuwbouw zoals voorligt in het ontwerpbesluit. Laat ik het 
volgende stellen: Indien de benodigde faciliteiten niet beantwoorden aan het pakket 
van eisen om de inhoudelijkheid vorm te geven zal het zeker mislukken. De 
voorzieningen moeten van een hoog niveau zijn. Ook hier moeten de verwachtingen 
in de gelijke pas lopen met de inhoudelijke verwachtingen.  
 
We moeten constateren dat de toestand van de huidige voorzieningen als d’r Pool 
en Sporthal Kerkrade-West niet meer voldoende zijn om als geschikte voorziening te 
dienen. Opknappen dus? Ja, dat zou kunnen maar óók dit is enorm duur en 
vervolgens ook weer tijdelijk. 
 
Voorzitter tijdens de vorige commissie hebben we kennisgenomen van een 
vergelijking van nieuwbouw en renovatie van bestaande voorzieningen. Tot wellicht 
onze grote verwondering was het renoveren van bestaande voorzieningen zelfs veel 
duurder. Dat maakt de keus voor nieuwbouw toch wel wat eenvoudiger! Hierbij zal 
ook nog het centrum van Kerkrade een enorme boost krijgen, zoals is gebleken bij de 
projecten Hub, museum en winkelcentrum. En laten we eerlijk zijn, hoeveel azijn is 
hier overheen gegoten in den beginne? En nu ..... het enthousiasme is groots. 
Uit briefwisselingen hebben we begrepen dat een aantal verenigingen nog wel wat 
wenselijkheden hebben geuit.  
 
Voorzitter, ik neem toch aan dat de uitvoering van de vloer van de sporthal of de 
uiteindelijke diepte van het zwembad alsook opbergmogelijkheden, zaken zijn die 
niet in beton gegoten zijn. Ik ga er van uit dat met alle gebruikers het pakket van 
eisen goed doorgenomen wordt. 
 
Voorzitter, wat de VVD betreft moeten nu eindelijk gaan starten met de realisatie 
van het CenterCourt zowel inhoudelijk als gebouwelijk. Deze investering is een 
investering in te toekomst, een investering in de gezondheid voor onze burgers. 
Deze verantwoordelijkheid wil, nee moet, de VVD nemen. Hierbij gaat het niet om 
dwaze hoog vliegerij maar om het realiseren van de o zo nodige TRENDBREUK! 
 
En zoals de Deense filosoof Sören Kierkegaard ooit opmerkte; 
Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, Maar het moet voorwaarts 
worden geleefd. 
 
Wim de Groot      
Fractievoorzitter VVD Kirchroa     


