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Kennisnemen van 
het overleg dat op woensdag 22 september 2021 heeft plaatsgevonden tussen de gemeente Goirle 
en de sportverenigingen VOAB, GSBW en MHC. Directe aanleiding van dit overleg was de concrete 
ruimtevraag die hockeyclub MHC op dit moment heeft om een uitbreiding van 3/4e veld te 
realiseren. 
 
Inleiding 
Op 21 september vergaderde uw raad over de hockeyvelden die gehuurd worden door MHC. 
Onderdeel van het raadsvoorstel was niet alleen de vervanging van een tweetal velden, maar ook de 
concrete ruimtevraag die MHC heeft en die veroorzaakt wordt door groei van de vereniging. MHC 
heeft behoefte aan een uitbreiding met 3/4e veld. Met de huurders van de hockey- en voetbalvelden 
op het sportpark is gesproken over deze uitbreiding. 
 
 Informatie 
Op woensdag 22 september 2021 is er een constructief overleg geweest met de verenigingen VOAB,     
GSBW en MHC, de drie verenigingen die gebruik maken van de sportvelden op het sportpark Van 
den Wildenberg. Er is allereerst afgesproken dat alle verengingen recht hebben op voldoende velden 
om de sport goed uit te kunnen oefenen voor het aantal leden dat zij hebben. Volgens berekeningen 
van de hockey- en voetbalbond is er voldoende ruimte aanwezig op het sportpark om alle 
verenigingen voldoende plek te geven, ook op de lange termijn.  
De onderstaande drie onderwerpen zijn besproken: 
 
1. Gewenste uitbreiding MHC  

De mogelijkheden om de uitbreiding van het 3/4e veld voor MHC te realiseren zijn besproken en 
de conclusie is om dit naast veld 2 en 3 te realiseren, op terrein dat MHC reeds van de gemeente 
huurt. Dit is nu een verloren hoek op het sportcomplex. Dit betekent dat bij de beide 
voetbalverenigingen geen velden worden opgezegd.  

2. Velden van de voetbalverenigingen GSBW en VOAB 
De verdere verdeling van de beschikbare ruimte voor de voetbalverenigingen wordt 
meegenomen in het meerjarenplan voor het sportpark in overleg met betrokkenen. De 
benodigde capaciteit op basis van de berekeningen van de KNVB vormen hierbij het 
uitgangspunt.   

3. Meerjarenplanning voor een toekomstbestendig sportpark 
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De gemeente streeft ernaar om over drie maanden met een plan te komen voor het hele 
sportpark. Samen met de sportverenigingen wordt er gekeken naar de toekomst. Hierin worden 
alle verenigingen meegenomen, dus ook GHV, LTC en St. Sebastiaan.  

 
Vervolg 
We blijven in gesprek met de verenigingen en betrekken hen bij het opstellen van het 
meerjarenplan. Onderdeel hiervan worden beleidsuitgangspunten op basis waarvan vervangings- en 
uitbreidingsvragen kunnen worden beantwoord en een factsheet per vereniging die duidelijk maakt 
waar een vereniging op basis van huur- en gebruikersovereenkomst recht op heeft en bij wie binnen 
de gemeente ze hiervoor moeten zijn. 
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