
 

 

 

 

 

T.a.v. de politieke partij 
Kopie: College van B&W Goirle 
 
Geachte Raadsleden  
 
VOAB voelt zich genoodzaakt om kort te reageren op agendapunt 4 Raadsvoorstel 
Vervangen en uitbreiden velden MHC dat wordt behandeld in de oordeelsvormende 
vergadering van 21 september 2021. 
 
In het gepubliceerde raadsvoorstel is er sprake van een tweetal onderscheidende 
investeringen nl het vervangen van de huidige kunstgrasvelden voor een tweetal nieuwe 
kunstgrasvelden en het aanleggen van een nieuw ¾ kunstgrasveld om de groeibehoefte van 
MHC te faciliteren. 
 
Wat betreft het vervangen van de twee huidige kunstgrasvelden ondersteunt VOAB haar 
medesportparkbewoner MHC aangezien het hier gaat om de nakoming van de verplichting 
van de gemeente als verhuurder richting MHC als huurder. Wel willen we de gemeenteraad 
op de hoogte brengen van het feit dat ook de toplaag van het kunstgrasveld van VOAB aan 
vervanging toe is en dat VOAB ervanuit gaat dat door middel van het goedkeuren van het 
raadsvoorstel voor het vervangen van de kunstgrasvelden van MHC tevens op basis van 
dezelfde uitgangspunten als die in het huidige raadsvoorstel staan, ook VOAB recht heeft op 
vervanging van de toplaag van het huidige kunstgrasveld. 
 
Wat betreft het raadsvoorstel voor de uitbreiding van de huidige capaciteit van MHC met 
een ¾ kunstgrasveld heeft VOAB echter wel nog kritische vragen. Uit het nieuwsartikel van 
het Brabants Dagblad van 3 augustus 2021 blijkt dat deze uitbreiding ten kosten zou moeten 
gaan van het 0.8 trainingsveld dat VOAB momenteel huurt van de gemeente. VOAB en 
GSBW hebben hierop gereageerd in het Brabants Dagblad van 4 augustus 2021. 
 
Aangezien dit een krantenartikel betreft en er door de gemeenteraad hieromtrent nog geen 
besluiten zijn genomen willen wij u met deze brief het volgende vragen: 
 

1. Waar wordt de uitbreiding van het ¾ veld gerealiseerd? 
2. Wat betekent dit voor de overige sportverenigingen op het Sportpark Van den 

Wildenberg? 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Zoals reeds bekend is VOAB een groeiende vereniging met meer dan 1200 leden die 
momenteel al gebukt gaat onder een gebrek aan capaciteit, zowel qua trainings- als qua 
voetbalvelden. Het moeten inleveren van het 0.8 trainingsveld zou dan ook direct ten koste 
gaan van het sportaanbod aan VOAB haar huidige leden. Het kan toch niet de bedoeling zijn 
dat eventuele uitbreiding voor toekomstige leden van de hockeyclub ten koste gaat van de 
huidige spelende leden van VOAB. 
 
Hieronder weergegeven de ontwikkeling van de leden van de afgelopen 4 jaar, een groei 
van 224 leden. 

Datum Aantal leden 

01-07-2018 1045 

01-07-2019 1115 

01-07-2020 1167 

14-09-2021 1269 

 

 
 
Tevens willen wij de gemeenteraad ook aangeven dat een eventueel besluit voor uitbreiding 
voor MHC ten koste van het 0.8 trainingsveld van VOAB ingaat tegen het huidige 
huurcontract tussen de gemeente en VOAB en dat dit niet eenzijdig door de gemeente 
aangepast kan worden. 
 
In algemeenheid juicht VOAB een discussie over het ruimtegebruik op het sportpark alleen 
maar toe. Er is hier al onderzoek naar geweest. Echter het inkleuren van MHC is een 
onderdeel van de totale tekening. Waar is het totaalplaatje? 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Vanaf medio 2020 is ook VOAB in gesprek met de gemeente over de invulling van het 
sportpark. Nu met de acties van MHC door enerzijds de media op te zoeken en anderzijds 
actief de gemeente te benaderen acteert VOAB nu met het sturen van deze brief. 
 
Naast de extra capaciteitsbehoefte van een wedstrijdveld en een trainingsveld heeft VOAB 
ook problemen met de velden en het terrein zelf, zie ook het rapport van Newea. Als 
voorbeelden benoemen wij de parkeergelegenheid auto’s, scooters en fietsen, kwaliteit van 
natuurgrasvelden beneden peil, drainage en vandalisme. 
 
Graag komt VOAB met uw partij in gesprek om de brief en de gedachtegang van VOAB over 
deze materie toe te lichten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ad Mallens 
Voorzitter SV VOAB 
 


