
 

 

 

Vragen over raadsvoorstel agenda punt 4 oordeelsvormende vergadering d.d. 21-09-2021 

vervangen en uitbreiden velden MHC  

Goirle 17 September 2021  

Onderwerp: credit van € 1.557.270  

 

Geacht college 

Alle vragen hebben betrekking op  het beschikbaar stellen van een krediet voor het vervan-

gen 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. 

 

1. Graag zouden wij een gedegen en een goed onderbouwde specificatie ontvangen hoe de 

opbouw is van het gewenste krediet.  

 

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? 

 

3. Is er gestructureerd overleg van de gemeente met alle verenigingen (voetbalclubs, tennis-

club, handboogsport, handbalsport ) op het Sportpark  Van den Wildenberg. 

3.1  Zo ja, met welke frequentie? 

3.2  Zo ja, wanneer is het laatste overleg geweest? 

 

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? 

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

Sportpark? 

4.3 In hoeverre is meegenomen dat Goirle de komende jaren flink gaat bouwen, met als lo-

gisch gevolg meer sporters. 

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

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

7. Verenigingen betalen huur.  

7.1 Hoeveel % van de aanlegkosten van de velden worden doorberekend aan de verenigin-

gen (voetbalclubs, tennisclub, handboogsport, handbalsport) : 

Op te delen in: afschrijving, in rente , in bijdrage voor het onderhoud, in vergoeding voor 

zelfwerkzaamheden? Aangeven per club. 



 

 

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

9.  Is er onderzocht of extra onderhoud van de hockeyvelden de levensduur met nog enkele 

jaren kan worden opgerekt?  

 

Voor de zuiverheid van de discussie a.s. dinsdag zouden wij de antwoorden (of een gedeelte 

voor zover mogelijk)  graag uiterlijk dinsdag 18.00 uur ontvangen specificatie voor de beeld-

vormende vergadering willen ontvangen. 

 

Met dank  voor de medewerking 

 

Henk Gabriels  

Fractievoorzitter Pro Actief Goirle  

 


