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College van Burgemeester en wethouders 

T.a.v. de wethouder Sport, de heer Piet Poos, 

Oranjeplein 1 

5051 AA Goirle 

datum:  19 januari 2021 

onderwerp: problematiek verenigingen sportpark Van den Wildenberg 

 

Geachte wethouder en overige collegeleden, 

Als gemeenschappelijke sportverenigingen vragen wij uw aandacht voor het volgende: 

1. Gevolgen van Corona voor verenigingen; bevriezen van huur- of pachtverplichtingen. 

2. Onderhoud van de voorzieningen die wij huren; op peil houden van voorzieningen. 

3. Bezuiniging op onderhoud wordt niet gecompenseerd aan verenigingen. 

4. Toezicht op sportvelden; extra toezicht, sportverenigingen zijn geen BOA voor 

maatschappelijke verveling. 

5. Parkeren en verkeersveiligheid in directe omgeving sportpark; door corona geen acuut 

probleem maar na veel overleg met gemeente zijn er nog geen oplossingen aangeboden. 

6. Visie gemeente op sportpark van den Wildenberg 

Wij nodigen de gemeente Goirle uit om op korte termijn duidelijkheid te verschaffen op een aantal 

(langlopende) zaken. Ook nodigen wij de gemeente Goirle uit om het structurele overleg met de 

verenigingen te hervatten zodat onze sportinfrastructuur gezond en veelzijdig blijft voor de 

bewoners van Goirle en Riel. 

Separaat geven wij hieronder een korte toelichting op de onderwerpen. 

 

1 Gevolgen van Corona voor verenigingen 

Sportverenigingen hebben het zwaar te stellen. 2020 zal de geschiedenis in gaan als een bijzonder 

jaar. Bijna geheel 2020 zijn de effecten van alle coronamaatregelen op sportclubs van grote invloed. 

In het verleden had gemeente Goirle een gemiddeld hogere sportparticipatie dan andere 

gemeenten. Hoe houden we dat in stand?   

Sportclubs mogen slechts op beperkte wijze trainingen organiseren voor jeugdleden. Wedstrijden 

zijn verboden. Voor onze seniorleden mogen de verenigingen* bijna niets organiseren. 

Gemeenschappelijke trainingen zijn niet mogelijk en de competities liggen stil. Dit zorgt voor grote 

spanningen binnen verenigingen om deze leden te kunnen blijven boeien. Onze clubkantines zijn 

gesloten waardoor een belangrijke vorm van inkomsten wegvalt. Ook inkomsten vanuit sponsoring 

staan vanuit de economische malaise zwaar onder druk. 

Concreet hebben verenigingen: 

- moeite om de leden en vrijwilligers/begeleiders te blijven motiveren 

- geen trainingsfaciliteiten aan hun seniorleden kunnen aanbieden* 

- geen (regionale) competitie; die is tot nu toe volledig stil gelegd 

- geen barinkomsten omdat faciliteiten op basis van landelijke regels gesloten moeten blijven 

- trainers en stafpersoneel in dienst die regulier worden uitbetaald* 

- vaste kosten die gewoon doorlopen 

* niet van toepassing op Handboogsportvereniging St. Sebastiaan  
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Zoals eerder in manifesto sportivo aan u kenbaar is gemaakt zorgen (veld)sportverenigingen dat 

ruim. 20% van de gemeentelijke inwoners; jong en oud wekelijks gebonden worden aan 

verenigingen. Zij zorgen voor verbinding, gebondenheid en fysieke inspanning. Samen zorgen we 

voor een belangrijke bijdrage aan de fysieke en mentale gezondheid van de Gôôlse en Rielse 

gemeenschap.  

Om de pluriformiteit van het aanbod van sport in de gemeente Goirle te kunnen waarborgen 

verzoeken wij de gemeente Goirle coulant te zijn met het innen van de huurpenningen voor de 

verschillende accommodatiedelen. Wij verzoeken uw college, totdat meer duidelijkheid is over de rijk 

ondersteuning van sportverenigingen, deze inning te staken zodat sportbesturen niet in het rood 

komen te staan en mogelijk hun activiteiten moeten staken. 

 

2 Onderhoud van de voorzieningen die wij huren; op peil houden van voorzieningen ** 

Gemeenschappelijk ervaren de sportclubs, dat mogelijk door de moeilijke financiële situatie van onze 

gemeente, onderhoud steeds minimaler wordt uitgevoerd. Verschillende sportclubs hebben een 

huurovereenkomst met gemeente waarin kosten van onderhoud van de velden en de bijbehorende 

kapitaalslasten in de huursom verdisconteerd zijn. Verenigingen ervaren dat zonder  duidelijke 

opgave van redenen op onderhoud wordt bezuinigd. Zodanig zelfs dat minimale instandhouding ten 

aanzien van de speelveiligheid in het gedrang komt. Dit mag in het kader van goed verhuurderschap 

niet mogelijk zijn. Wij verzoeken u dringend het reguliere minimale onderhoud conform de afspraken 

en de richtlijnen van de sportbonden wordt uitgevoerd. Hierdoor ontstaat geen onnodige 

kapitaalsvernietiging en blijft de minimale speelveiligheid voor onze sporters gewaarborgd. Tevens 

verzoeken wij de gemeente de opbouw van het huurbedrag per vereniging kenbaar te maken. 

 

3 Bezuiniging op onderhoud wordt niet gecompenseerd aan verenigingen ** 

Onderhoudsniveau is door gemeente eenzijdig terug geschroefd. Dit is tijdens samenzijn voor het 

Sportakkoord bevestigd door wethouder. De gelden voor het niet uitvoeren van zwerfvuil ruimen 

zouden door gemeente aan de verenigingen worden gecompenseerd. De verenigingen hebben hier 

nadien nooit meer iets van gehoord hoe dit geld aan de individuele verenigingen wordt betaald.  

** niet van toepassing op LTC  

 

4 Toezicht op sportvelden; extra toezicht is nodig, sportverenigingen zijn geen BOA voor 

maatschappelijke verveling 

In coronatijd zien we op willekeurige momenten dat jongeren al dan niet georganiseerd onze 

complexen zonder toestemming betreden. In het minste geval om sport te beoefenen en de algehele 

verveling van jeugdigen te beperken. Vaak zien we ook andere groepen jongeren om uiteenlopende 

redenen (overlast veroorzaak, rommel organiseren, drugs dealen) hierom heen zwerven. 

Sportverenigingen zijn zich bewust van hun taken om jongeren te boeien en te binden echter onze 

vrijwilligers zijn niet voldoende toegerust om excessen tegen te gaan. Dit is een taak voor 

Handhaving van de gemeente.  
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5 Parkeren en verkeersveiligheid in directe omgeving sportpark; door corona geen acuut probleem 

maar na veel overleg met gemeente zijn er nog geen oplossingen aangeboden 

Tevens willen wij u een onopgelost probleem nogmaals onder de aandacht brengen namelijk 

parkeren en algehele verkeersveiligheid voor onze jongste leden. In het verleden heeft dit altijd op 

onze lijst van gemeenschappelijke bespreekpunten gestaan. Het ontbreken van voortgang op dit 

onderdeel heeft mogelijk te maken met de ogenschijnlijk continue tombola van medewerkers die 

komen en weer snel uit het sportdomein van Goirle verdwijnen. Door de effecten van Corona is dit 

nu van beperkte invloed. De sportverenigingen blijven desondanks focus houden op de toekomst. 

Wij zien geen vooruitgang in de oplossing van het structurele parkeerprobleem op zaterdagen. Ook 

hebben we in overleggen met de gemeente verbetervoorstellen voorgelegd ten aanzien van 

verkeersveiligheid voor ouders en onze jeugdige sporters.  Op dit front is er ook weinig beweging bij 

de gemeente. 

 

6 Visie gemeente op sportpark van den Wildenberg 

Hoe ziet de gemeente Goirle het sportpark  in de komende 10 jaar ontwikkelen. In onze gemeente 

wordt de komende 10 jaar nog ambitieus gebouwd. Graag vernemen de sportverenigingen de 

gemeentelijke visie hierop zodat wij kunnen anticiperen op deze groeiontwikkeling. Immers het 

sportcomplex is nagenoeg volledig bezet. De gemeentelijke visie is belangrijk om dit voor de 

individuele sportvereniging te kunnen vertalen naar eigen beleidsplannen zodat we aanwas van 

leden kunnen faciliteren. 

 

Sportverenigingen hebben de structuur gemist in het overleg met de gemeente. Wij hopen in 2021 in 

gezamenlijkheid sneller en meer resultaat te bereiken op de bovenstaande onderwerpen. 

 

Help uw sportverenigingen! 

Namens de onderschrijvende sportverenigingen 

 

VOAB, GSBW, MHC Goirle, LTC Goirle, St. Sebastiaan, GHV,  

 


