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Kennisnemen van
De voorlopige planning aangaande de toekomstbestendige inrichting van sportpark Van den
Wildenberg in Goirle en Sportpark De Krim in Riel.
Inleiding
Vanaf Sportpark Van Den Wildenberg komen regelmatig signalen van de hurende verenigingen over
onvrede en (al dan niet noodzakelijke) wensen. In een aantal gevallen is onvoldoende duidelijk wat
moet gebeuren (noodzaak en wens), op welke termijn en wie nu waar verantwoordelijk voor is
(contracten en afspraken). Het is belangrijk om duidelijkheid te scheppen zodat de onrust en ruis
verdwijnen.
Informatie
Om bovenstaande te bereiken, brengen we de situatie op beide sportparken goed in beeld. Dit
gebeurt op basis van feitelijke gegevens, normen en wensen, onder meer uit de eerder opgestelde
rapportage. Deze gegevens vormen samen het op te stellen meerjarenonderhoudsplan (MJOP) met
de daarbij behorende financiële doorrekening voor beheer, onderhoud en investeringen. We gaan dit
inzichtelijk maken hoe de gemeente hier op korte en langere termijn in wil en gaat handelen.
Om te beginnen beschrijven we duidelijke beleidsuitgangspunten en kaders voor de langere termijn,
en nemen we hierin de capaciteit per vereniging en demografische ontwikkelingen mee.
Per vereniging wordt in kaart gebracht wat op de korte en lange termijn staat te gebeuren op basis
van de beleidsuitgangspunten (bijv. op het gebied van veldcapaciteit).
Uitkomst is een zogenoemd ‘masterplan’ voor beide sportparken dat de verenigingen en de
gemeente duidelijkheid en houvast biedt. Over drie maanden -eind december 2021- is dit plan met
daarin ambtelijk advies betreffende beleidsuitgangspunten en daarnaast het
meerjarenonderhoudsplan klaar om het traject richting college en raad (begin 2022) in te gaan.
Parallel hieraan wordt op de korte termijn al gewerkt aan actuele urgente onderwerpen. Onderdeel
hiervan is de vervanging en uitbreiding van de hockeyvelden die door MHC worden gehuurd
waarover uw raad op 21 september jl. oordeelsvormend vergaderde, om te voorkomen dat afkeuring
van de velden volgt. In dat geval zou de gemeente als verhuurder van de sportaccommodatie alsnog
verantwoordelijk zijn voor het vinden van passende alternatieven zodat de competitie niet in gevaar
komt.
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Vervolg
We blijven in gesprek met de verenigingen en betrekken hen bij de voortgang betreffende het
‘masterplan’. Het streven is in december 2021 het masterplan ambtelijk gereed te hebben om de
besluitvorming in te gaan.
Communicatie
Communicatie met de verenigingen vindt doorlopend plaats.
Bijlagen
__________________________________________________________________________________

