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Uw kenmerk
Onderwerp Fusie voetbalclub Panningen en Egchel

Beste mevrouw Kempen,

Wij hebben uw brief van 4 juli 2022 in goede orde ontvangen. In deze brief geeft u aan dat u zich 
zorgen maakt over de locatie van de fusieaccommodatie van de voetbalverenigingen SV Egchel 
en SV Panningen.

Beide verenigingen hebben wens te fuseren
Zoals bij u bekend is, zijn de jeugdafdelingen van beide verenigingen inmiddels al samen gegaan 
en hebben de verenigingen de wens uitgesproken op termijn over te willen gaan naar een gehele 
fusie. Zij zien hier zelf diverse kansen en mogelijkheden in en hebben deze plannen in een vroeg 
stadium bij de gemeente kenbaar gemaakt. Vanaf dat moment zijn wij als gemeente in goed 
overleg met beide voetbalverenigingen over hun fusieplannen. 

Aangeboden fusieplan verzoekt gemeente locatiekeuze te maken
We zijn op de hoogte van het fusieplan en het daar in geschetste dilemma rond de locatiekeuze. 
In ons laatste gesprek hebben we richting de werkgroep (die is ingesteld namens beide 
verenigingen om tot een gezamenlijk verhaal te komen) aangegeven, dat de gemeente op basis 
van het voorliggende fusieplan geen knoop doorhakt. We staan wel aan de lat voor uiteindelijke 
locatiekeuze, maar willen dit graag doen op basis van een meer gezamenlijk verhaal. Het 
fusietraject is primair een proces van de verenigingen zelf. Om de verenigingen te ondersteunen, 
is afgesproken dat we hen helpen door een paar scenario’s te schetsen waarbij we een aantal 
criteria meenemen. Op basis van deze scenario’s wordt het voor de werkgroep hopelijk 
gemakkelijker om tot een gedragen voorkeur te komen, waarmee beide verenigingen naar de 
eigen achterban kunnen communiceren. Deze procedure is in goed overleg afgesproken en 
afgestemd met de werkgroep, die we graag de ruimte en ondersteuning bieden die nodig is. 

Besluit tot uiteindelijke locatiekeuze
Op dit moment is het fusietraject dus nog niet zo ver dat er een definitief besluit genomen kan 
worden voor een locatie van de gezamenlijke voetbalaccommodatie. Wij nemen de argumenten 
die u in uw brief aangeeft mee in een uiteindelijke afweging, maar we kunnen ons ook voorstellen 
dat u de inhoud van de brief met de eerder genoemde werkgroep deelt, mocht dit nog niet 
gebeurd zijn.

Heeft u vragen?
Neemt u dan gerust contact op met Leon Buddiger of Susan Timmermans. Zij zijn bereikbaar via 
telefoonnummer (077) 306 66 66. U kunt ook een e-mail sturen naar: 
Leon.Buddiger@peelenmaas.nl of Susan.Timmermans@peelenmaas.nl 

mailto:Leon.Buddiger@peelenmaas.nl
mailto:Susan.Timmermans@peelenmaas.nl


Gemeente Peel en Maas 1894/2022/2605009 Pagina 2 van 2

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van Peel en Maas,

Esther Verhaeg

Teammanager Maatschappelijke Ontwikkeling

* Deze brief is digitaal gemaakt. Daarom staat er geen handtekening onder de brief. 
Als u toch liever de brief per post ontvangt zorgen wij daarvoor. Neem dan binnen één week 
contact op met de contactpersoon die op de brief staat via 077 306 66 66. 

Dank voor uw begrip.
 


