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In de agenda van uw raad staat dat uw raad in december een voorstel ontvangt over 
de renovatie van de beide gemeentelijke sportparken. 
Nadat uw raad in februari van dit jaar het projectinitiatief heeft vastgesteld, de 
financiële kaders heeft aangegeven en tegelijk een voorbereidingskrediet 
beschikbaar heeft gesteld, zijn wij voortvarend gestart met de voorbereiding van het 
project. Dit uitdrukkelijk in een intensieve samenwerking met alle verenigingen. We 
zijn gestart, zoals u ons via het projectinitiatief heeft opgedragen, met de uitvoering 
van diverse onderzoeken. 
Tijdens het werkbezoek van uw raad aan de sportparken op 25 juni is toegezegd 
deze onderzoeken ook ter kennis van uw raad te brengen. De map met 
onderzoeksrapporten is in augustus in de fractiekamer ter inzage gelegd. U bent 
over de ter inzage legging op 18 augustus door de griffier geïnformeerd.

Van begin af aan hebben wij er op gekoerst om na het lopende speelseizoen 2011 - 
2012 meteen met de renovatiewerkzaamheden te starten. Dit zodat, althans wat de 
velden betreft, in het daarop volgende seizoen daar gebruik van kan worden 
gemaakt. Samen met de verenigingen hebben wij daarom een planning gemaakt die 
dit mogelijk maakt. Deze planning treft u als bijlage bij deze raadsinformatie aan. 
Volgens deze planning neemt ons college eind van dit jaar een besluit over een 
projectvoorstel en zal uw raad in de eerste vergadering van volgend jaar (31 januari) 
een voorstel worden gedaan. 

Op het gebied van communicatie hebben we met de verenigingen afgesproken dat 
we op gepaste momenten een gezamenlijke nieuwsbrief uitbrengen. De eerste brief 
is in oktober uitgebracht. Via de griffie heeft u deze ontvangen. Daarin staat onder 
het kopje planning al aangegeven dat wij in het najaar een renovatieplan opstellen 
dat in februari (wordt dus 31 januari) aan u ter besluitvorming zal worden 
voorgelegd.
Dit wijkt af van de eerdere raadsagenda. Wij hebben verzuimd uw raad hiervan 
eerder in kennis te stellen. Onze excuses daarvoor. Deze verschuiving breng echter 
de voorgenomen uitvoering van de werkzaamheden niet in gevaar.



Thans wordt samen met de verenigingen gebroed op de keuze van te nemen 
maatregelen. Dit is een zeer intensieve fase, die ook veel inzet vergt van de clubs 
zelf. Alle inspanningen zijn er echter op gericht om de planning te halen.
Zodra dit keuzeproces is afgerond, kunt u een nieuwe nieuwsbrief tegemoet zien. Wij 
verwachten dat deze over 3 tot 4 weken kan worden uitgebracht. 
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