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__________________________________________________________________________________ 
Op 16 augustus 2021 ontvingen wij vragen van Janneke van den Hout van de D66 Goirle over 
vervangen en uitbreiden van velden MHC op basis van artikel 40 Reglement van Orde. Hieronder 
treft u de gestelde vragen aan, met het daarbij behorende antwoord: 
 
Vraag 

In het raadsvoorstel Vervangen en uitbreiden velden MHC Goirle van 22 juli 2021 is een aantal 
overwegingen opgenomen. En het college stelt daarna voor om 2 semi-watervelden te vervangen 
voor 2 watervelden. Echter, het vervangen van de 2 semi-watervelden met 2 zandkunstgrasvelden is 
ook een mogelijkheid. En er is nog wel een variant denkbaar.  

Antwoord 

a. Op basis waarvan heeft het college een kwalitatieve afweging gemaakt tussen 
zandkunstgrasvelden en watervelden? En hoe ziet die kwalitatieve afweging eruit? 
Er is een keuze gemaakt op basis van huidige ontwikkelingen in de hockeysport, waarbij 
de vereniging input heeft geleverd. Zowel landelijk als in de regio is al enkele jaren een 
verschuiving te zien naar watervelden, hier is op aangesloten.  Semi water velden zijn heel 
erg gevoelig voor algenvorming, daardoor ontstaat er meer gevaar voor de spelers qua 
blessures. Semi watervelden worden nauwelijks meer aangelegd en daardoor 
uitgefaseerd.  
 

b. Graag deze afweging ook met de financiële onderbouwing erbij toesturen aan de raad. 
De vereniging draagt zelf de meerkosten van de aanleg van watervelden in plaats van 
semi-watervelden. Hierdoor is de financiële omvang voor de gemeente voor elke variant 
gelijk. 

 
Vraag 

In 2018 heeft het college in haar notitie “Stand van zaken 'Knelpunten en wensen sportverenigingen 
t.a.v. sportparken' maart 2018" een “Onderzoek naar het gewenste beheer, onderhoud en 
exploitatie van de gemeentelijke buitensportaccommodaties” aangekondigd. Kan het college het 
rapport van dit onderzoek aan de raad toesturen? 



 
 
Bladnummer Datum  

2 15 september 2021 
 

 

Antwoord 

Nee, dat kunnen wij niet. De kengetallen die zijn gebruikt voor dit rapport bleken na controle niet 
juist. Op dit moment wordt gewerkt aan een herziening om uiteindelijk een nieuw 
meerjarenonderhoudsplan (MJOP) aan de raad aan te bieden. We verwachten dat dit begin 2022 zal 
gebeuren.  

__________________________________________________________________________________ 


