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Aan: raad 

Portefeuillehouder: Tess van de Wiel 

Vragen gesteld door: Pro Actief Goirle 

Onderwerp: Beschikbaar stellen van een krediet voor het vervangen van velden 
bij MHC 

Datum: 20 september 2021 

  
__________________________________________________________________________________ 

Op 17 september 2021 ontvingen wij vragen van  de heer Gabriels van de Pro Actief Goirle (partij) 
over het beschikbaar stellen van een krediet voor het vervangen van velden bij MHC op basis van 
artikel 40 Reglement van Orde. Hieronder treft u de gestelde vraag of vragen aan, met het daarbij 
behorende antwoord: 
 

Alle vragen hebben betrekking op het beschikbaar stellen van een krediet voor het 
vervangen van velden bij MHC. 
Naar aanleiding van het door U in agendapunt 4 door de raad vast te stellen krediet van  
€ 1.557.270 voor vervangen en uitbreiden velden MHC heeft de fractie van Pro Actief Goirle 
de volgende vragen. 
 
Vraag 

1. Graag zouden wij een gedegen en een goed onderbouwde specificatie ontvangen hoe de 
opbouw is van het gewenste krediet.  
Antwoord 

De opbouw is weergegeven in de bijlage als PDF toegevoegd. 
 
Vraag 

2. Is er een onderzoek gedaan, door de gemeente, naar de verdeling van de m2 op het 
Sportpark Van den Wildenberg? Oftewel; is er een masterplan? 
Antwoord 

Nee, nog niet.  
 
Vraag 

3. Is er gestructureerd overleg van de gemeente met alle verenigingen (voetbalclubs, 
tennisclub, handboogsport, handbalsport ) op het Sportpark  Van den Wildenberg. 
Antwoord 

Ja 
 
Vraag 
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3.1  Zo ja, met welke frequentie? 
Antwoord 

In verband met corona was het lastig om frequent te overleggen. Via mail of telefoon is er 
overleg geweest. Voor de vakanties en begin september hebben we met de nieuwe 
Wethouder en ambtenaren met alle verenigingen gesproken, dit willen we blijven doen. 
 
Vraag 

3.2  Zo ja, wanneer is het laatste overleg geweest? 
Antwoord 

De overleggen hebben plaatsgevonden voor de vakantieperiode en begin september. 
 
Vraag 

4. Er van uitgaande dat er met alle gebruikers van het Sportpark regelmatig overleg is. 
4.1 Is het probleem van teveel of te kort aan velden besproken met alle verenigingen? 
Antwoord 

Gericht overleg vindt deze week plaats. 
 
Vraag 

4.2 Is er overeenstemming tussen alle verenigingen over de verdeling van de m2 op het 
Sportpark? 
Antwoord 

Na de raadsvergadering gaan we in gesprek met de grootgebruikers van de accommodatie 
“De Wildenberg”  (VOAB, GSBW en MHC) om tot een zo goed en eerlijke verdeling te komen. 
Daarnaast zal ook gekeken gaan worden naar nieuwe huurovereenkomsten. 
 
Vraag 

4.3 In hoeverre is meegenomen dat Goirle de komende jaren flink gaat bouwen, met als 
logisch gevolg meer sporters. 
Antwoord 

Dit wordt in het masterplan meegenomen.  
 
Vraag 

5.  Wordt er rekening mee gehouden dat de huurcontracten op een bepaald datum aflopen? 
Antwoord 

Dit wordt ook in het masterplan meegenomen. 
 
 
Vraag 

6. Wordt er met de verenigingen gesproken over privatisering van velden en of gebouwen? 
Antwoord 

Nee er is niet gesproken over privatisering van velden. Als dat aan de orde zou zijn, dan zou 
de gemeente eerst alle voorzieningen op peil moeten hebben.  
 
Vraag 

7. Verenigingen betalen huur.  
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7.1 Hoeveel % van de aanlegkosten van de velden worden doorberekend aan de 
verenigingen (voetbalclubs, tennisclub, handboogsport, handbalsport) : 
Op te delen in: afschrijving, in rente , in bijdrage voor het onderhoud, in vergoeding voor 
zelfwerkzaamheden? Aangeven per club. 
Antwoord 
Deze vraag kunnen we niet in deze termijn beantwoorden. 
 
Vraag 

8. Wie ondersteunt de gemeente bij het beoordelen van de kwaliteit van de velden? 
Antwoord 

Voor de kwaliteit van de velden krijgen we ondersteuning van Middelkoop advies (Jacques 
van Middelkoop). Verder worden de velden gekeurd door KIWA ISA sport. 
 
Vraag 

9.  Is er onderzocht of extra onderhoud van de hockeyvelden de levensduur met nog enkele 
jaren kan worden opgerekt? 
Antwoord 

Dit is bekeken, de vezels zijn niet meer optimaal, er is al meerdere malen zand uit de mat 
verwijderd en vernieuwd. Semi-watervelden staan verder bekend om algengroei en gladde 
velden. Dit geeft meer kans op blessures en afkeuringen door de hockeybond. 
 
 
 
Bijlage(n): 
Overzicht geraamde kosten  
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