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1. De toekomst van ons sportpark, juni 2019  

 

Samenvatting 
In 2018 is de gemeente met de sportverenigingen in gesprek gegaan om te bezien wat hun toekomstvisie 
is en welke fysieke ruimte en wensen hierbij passen. Naast verkeersveiligheid en de accommodaties had 
dit betrekking op capaciteit en velden. Uiteraard is bezien of de gewenste maatregelen duurzaam 
uitgevoerd kunnen worden en of er nog aanvullende solitaire maatregelen getroffen kunnen worden om 
energie te besparen en het klimaat te beschermen.  
 
Eind 2018 – 2019 is gebruikt om de wensen verder in beeld te brengen en met de verenigingen in 
gesprek te gaan over de haalbaarheid hiervan. Haalbaarheid qua middelen en qua fysieke ruimte. 
Bestuurlijk is helder verwoord dat wensen budgettair neutraal uitgevoerd moeten worden. Daarnaast is de 
fysieke ruimte op de Wildenberg beperkt dus als de ene vereniging groeit en wil uitbreiden, zal een 
andere vereniging die wellicht met een teruglopend ledenaantal te maken heeft wat ruimte in moeten 
leveren.  
 
Hieronder zijn per thema alle knelpunten en wensen gerubriceerd. Deze knelpunten zijn opgehaald 
uit overleggen met de verenigingen die gevestigd zijn op de sportparken in Goirle en Riel. Vervolgens 
heeft een extern bureau onderzocht op grond van landelijke normen hoeveel 
voetbal/hockey/handbalvelden er nodig zijn. Ten aanzien van de verkeersknelpunten is ook de 
feitelijke situatie in kaart gebracht. Deze resultaten zijn met de verenigingen gedeeld en zijn 
mogelijke oplossingsrichtingen besproken.  
 
Begin dit jaar is het gesprek met de verenigingen weer opgepakt. Basis voor het gesprek was een 
budgettair neutrale situatie. De gemeente Goirle is wel bereid om vanuit het credo Gezond Goirle 
gewenste en gedragen oplossingen voor te financieren. Uiteraard zijn creatieve oplossingen denkbaar. 
Verenigingen zijn dan ook expliciet uitgenodigd om met innovatieve voorstellen te komen.  
 
Inmiddels zijn de interne onderzoeken afgerond en hebben de verenigingen in goed overleg een voorstel 
gedaan voor de nieuwe invulling c.q. herverdeling van de velden. Op dit moment wordt een onderzoek 
verricht naar de technische staat van het sportpark en de mogelijkheid om ter plekke kunstgrasvelden 
aan te leggen. Vervolgens zal hier een financiële paragraaf aan worden toegevoegd zodat helder wordt 
wat de gemeente aan voorfinanciering doet. Tenslotte zal per vereniging in beeld worden gebracht wat dit 
betekent voor de huur. Immers, de voorfinanciering zal via een opslag op de huursom terug worden 
betaald.  
 
In de volgende rapportage is het stramien van de voorgaande rapporten aangehouden om de 
leesbaarheid te bevorderen en de herkenbaarheid te vergroten. 
 
Op de volgende bladzijdes staat ieder knelpunt of wens kort toegelicht. Ook is daarbij aangegeven of er 
een snelle oplossing zoals het inzetten van communicatie mogelijk is en wanneer er een verschil van 
inzicht over de mogelijke oplossingen is. Tot slot staat er een hele ruwe doorrekening van de kosten. 
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2. De financiële ruimte van de Gemeente Goirle 
Goirle is een financieel gezonde gemeente met beperkte ruimte om de inwoners prettig wonen te kunnen 
bieden in een groene omgeving maar van alle gemakken voorzien. De gemeente is voorzien van een 
uitvoerig palet aan sportaccommodaties en andere maatschappelijke voorzieningen. De jeugdzorg en 
participatie die enkele jaren geleden van een centrale taak naar een gemeentelijke aangelegenheid ging 
blijkt een behoorlijke druk op het huishoudboekje te leggen. De uitvoering van het totale Sociaal Domein  
heeft derhalve directe consequenties voor de andere taken van de gemeente. Daarnaast wil Goirle 
middelen reserveren voor nieuwbouw van de middelbare school. Deze investeringen samen zorgen voor  
financiële druk, waardoor ook in de sportvoorzieningen keuzes gemaakt moeten worden. 
 
Gemeente Goirle heeft daarom ook in de sport pas op de plaats moeten maken.  
Is er in Goirle toekomst voor de sport: Ja.  
Echter, wensen en uitbreidingsplannen dienen door de vereniging zelf bekostigd te worden. De gemeente 
wil graag faciliteren door het voorfinancieren van aanleg van kunstgrasveld of uitbreiden van de 
accommodatie. Uitgangspunt is echter dat de wensen budgettair neutraal worden gerealiseerd. De 
investering zal derhalve meteen in de huur worden verdisconteerd. 
 
Door in gesprek met verenigingen dit punt helder neer te zetten en te motiveren waarom het niet anders 
kan is er begrip en draagvlak gecreëerd voor dit uitgangspunt en zijn de verenigingen met creatieve 
oplossingsrichtingen gekomen, die hierna worden uiteengezet. 

 

 

 
 
 

3. Integrale toegankelijkheid sportparken 
 
 
 

 

3.1. Parkeerprobleem fietsen op parkeerterrein bij De Wissel 
 

Er zijn nieuwe fietsenstallingen geplaatst en nieuwe belijningen aangebracht. Er is een bord geplaatst 

met 'verboden fietsen te parkeren'. Wanneer dit onverhoopt niet de gewenste resultaten oplevert kan 

een optie zijn om het hek volledig af te sluiten, zodat er geen toegang meer is tot het sportveld. Naast 

bovenstaande aanpassingen is er verder weinig aan te doen vanuit de gemeente. Het gedrag van de 

parkerende fietser is lastig aan te pakken. 

 
Voorstel: vooralsnog geen actie gemeente: wel mogelijkheid om via de verenigingen aandacht te 

vragen voor het gewenste gedrag. De mogelijkheid tot fietsparkeren bij VOAB wordt in werkgroep 

verder onderzocht. 

 

Het afgelopen jaar heeft de praktijk uitgewezen dat de overlast van fietsen op zaterdag hardnekkig 

blijft. Het is een korte route naar de hockeyvelden en leent zich daarom voor intensief gebruik.  

Conclusie is dat het op zaterdag voor overlast zorgt, maar verder beperkt blijft. Derhalve worden er 

geen aanvullende maatregelen getroffen. 

 
 

 

3.2. Parkeerprobleem bij MHC Goirle 
 

Verkeerstellingen wijzen uit dat met name door piekbelasting op de zaterdag extra parkeerplekken 

nodig zij n. Het parkeerprobleem kan voor een deel opgelost worden met verbeterde communicatie . 

Deze verbeterde communicatie kan inhouden dat de parkeervelden worden aangegeven langs de 

aanrijroute . Door ook een flyer te maken met een overzicht van de parkeervelden wordt het duidelijk 

voor de bezoeker waar geparkeerd kan worden. Een nieuw parkeerterrein is om twee redenen niet 

wenselijk: 
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1. Verlaten terreinen trekken ongewenste bezoekers aan. 

2. We zouden, afhankelijk van de uitvoering, hoge kosten moeten maken voor een relatief lage 

bezetting. 

 
Langs de Schietberg is het mogelijk om een overloopgebied te maken voor momenten dat er veel 

parkeerdruk is. De sportverenigingen zien liever dat een bosje wordt opgeofferd voor een 

parkeerterrein, omdat zij niet zien dat bezoekers langs de Schietberg zullen par keren. Het ambtelijk 

advies is om geen groen op te offeren aan een parkeerterrein dat alleen op piekmomenten nodig is. 
 

 
Inmiddels wordt er door persoonlijke communicatie -het aanspreken van sporters en supporters- bereikt 
dat in elk geval alle parkeerterreinen worden benut. 
 
De hockeyvereniging heeft op eigen gelegenheid een noodparkeerterrein aangelegd. Het  terrein, wat tot 
op heden redelijk braak lag is voorzien van zogenaamde honingraat tegels waardoor dit als extra 
parkeerterrein kan worden ingezet. Dit heeft de parkeercapaciteit  aanmerkelijk vergroot en de 
parkeerdruk is daarmee aanmerkelijk afgenomen. 
 
 
Deze maatregelen lijken toereikend.  
 
 
 

3.3. Gevaarlijke en onoverzichtelijke verkeerssituatie Spoorbaan 
 
Dit heeft voornamelijk te maken met de gereden snelheden op de Spoorbaan. De gemeente heeft in  het 
eerste kwartaal 2018 snelheidsdisplays aangeschaft die op dit soort locaties de weggebruiker attenderen 
op de gereden snelheid. Deze zullen voor een korte periode worden geplaatst, waarna ze verder rouleren 
door de gemeente. Deze snelheidsdisplays zullen de weggebruiker informeren over de gereden snelheid. 
Dit werkt voor ongeveer 5 weken, daarna is het effect weg doordat  de borden simpelweg niet meer 
opvallen.  Als hieruit blijkt dat er structureel  te hard wordt gereden, maar de weginrichting wel in orde is 
dan zullen deze snelheidsdisplays vaker geplaatst worden. 
 
Blijkbaar heeft dit tot nog toe effectief gewerkt. De huidige situatie wordt gehandhaafd en wordt 
gemonitord.  

 
 

3.4. Parkeerprobleem Wim Rotherlaan 
 

Uit het parkeeronderzoek is geen capaciteitsprobleem naar voren gekomen aan de Wim Rotherlaan . 

Wel wordt ook dit deel van het sportpark meegenomen in het collegevoorstel om een verbeterde 

parkeerregulering aan te brengen met borden en flyers. De verenigingen geven aan dat zij de situatie 

wel als een knelpunt ervaren. Doordat aan beide zijden van de weg auto's worden geparkeerd, 

kunnen tegemoetkomende auto's elkaar niet/moeilijk passeren. Instellen éénrichtingsverkeer zou 

helpen dit knelpunt op te lossen. Ook vindt men het jammer dat met de suggestie om de 

fietsenstalling bij V.O.A.B. te verplaatsen niets is gedaan. Hierdoor wordt de bereikbaarheid van de 

accommodatie verbeterd en kunnen snel ca. 30 parkeerplaatsen worden gecreëerd. Ook geeft de 

vereniging aan dat door het weghalen van het bosje bij de tennisbanen extra parkeerplaatsen 

gerealiseerd kunnen worden. 

 
De parkeergelegenheid wordt duidelijker aangegeven middels bebording en flyers. Beoogd gevolg is 
enerzijds  het daadwerkelijk benutten van de aanwezige parkeerruimte. Anderzijds wordt beoogd het 
gedrag te beïnvloeden zodanig dat enkel op de parkeerplaatsen de auto wordt geparkeerd dan wel voor 
de eigen sporters naar alternatieven als de fiets wordt uitgeweken. 
 
Voorstel: De fietsenstalling zal worden verplaatst waardoor de fietsen dichterbij de accommodatie kunnen 
staan, hetgeen vandalisme of diefstal verder zal beperken. 
Op de plek van de huidige fietsenstalling zullen een aantal autoparkeerplaatsen worden toegevoegd.  . 
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3.5. Fietspad/voetpad aanleggen vanaf Heisteeg 
 

Voor de mensen die vanuit de nieuwe wijk Heisteeg naar het sportcomplex van VV Riel willen is 

het praktischer en veiliger om via een nieuw aan te leggen fietspad/voetpad te rijden. Heisteeg 

bestaat op dit moment nog uit een infrastructuur van bouwwegen . Wanneer de bouw voltooid 

is, wordt de definitieve infrastructuur aangelegd. De werkzaamheden aan Heisteeg zijn 

aanbesteed en worden uitgevoerd in opdracht van Ruimte voor Ruimte. Binnen het project 

Heisteeg is geen rekening gehouden met de aanleg van een dergelijke verbinding. De 

vereniging geeft aan dat voor het realiseren geen grondaankoop nodig is. Het pad kan op de 

grond van het sportpark gerealiseerd worden en de vereniging heeft daar geen bezwaar tegen. 

Overleg met de bewoners van Heisteeg is nog wel nodig. 

 
Voorstel : de gemeente en de vereniging zullen deze optie samen bekijken. Als kanttekening wordt 

wel aangegeven dat ook de bewoners van de Heisteeg met de verbinding akkoord moeten zijn.  

 

 
 

3.6. Vandalisme overlast en veiligheid 
 

Sinds het instellen van een WhatsApp groep wordt bij overlast sneller actie ondernomen en is 

de schade minder dan voorheen. MHC Goirle heeft bij de clubaccommodatie een camera 

opgehangen. Sinds die tijd is hier geen sprake meer van overlast en vandalisme (heeft ook te 

maken met de opvolging). In de werkgroep worden verschillende modellen met betrekking tot 

de hekwerken op en rond het park meegenomen . Hierbij wordt ook de toegankelijkheid van 

het sportpark voor hulpdiensten meegenomen. Verder is een belangrijke keuze wat voor soort 

sportpark men wil een open of gesloten sportpak. MHC Goirle geeft aan zij voor haar 

accommodatie een open sportpark wil. 

 
Blijkbaar is het nemen van technische maatregelen en opvolging voldoende om vandalisme verder te 
beperken. 
  
VV Riel geeft aan dat de hekwerken rondom het sportpark verouderd zijn en meegenomen 

moeten worden in het meerjaren onderhoudsplan (zie ook thema 4). 

 
Voorstel: afdeling Realisatie & beheer zal de staat van de hekwerken bekijken en reparatie of vervangen 
waar nodig en mogelijk.  
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4. Uitbreiding/ verbetering veldcapaciteit  
 

4.1. Uitbreiding veldcapaciteit VOAB, GSBW en MHC Goirle. 

 
Het bureau Newae heeft eerder in opdracht van de gemeente onderzoek naar de behoefte en 

capaciteitsbepaling van de buitensport uitgevoerd. Bij het bepalen van de behoefte aan 

sportaccommodaties is uitgegaan van landelijke normen. Ook is rekening gehouden met de 

relatief hoge sportdeelname in Goirle. 

 
De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn: 

 
• Ondanks de bouw van woningen zal de bevolking van de gemeente Goirle de komende jaren 

(tot 2040) licht krimpen. 

• De afgelopen jaren is landelijk bij met name de hockey een groei te zien geweest die 

niet overeen komt met de bevolkingsprognose . Op basis van de uitgevoerde 

behoeftebepalingen wordt verwacht dat MHC Goirle op zeer korte termijn een 

hockeyveld tekort komt. Op dit moment is er met een afronding van 3,18 naar 3 nog net 

voldoende capaciteit. Bij het doorgroeien met één team kan de afronding omslaan naar 

4 velden. Daarnaast kan door de vervanging van een van de bestaande hockeyvelden 

ook een tekort ontstaan (als het zandveld omgevormd wordt naar semi-wat er of 

waterveld) of het tekort mogelijk oplossen (als een semi waterveld vervangen wordt door 

een zandveld). 

• Op sportpark van den Wildenberg in Goirle is een overschot geconstateerd van (bij 

gezamenlijke benadering 2 en bij de individuele benadering 1) voetbalveld(en) . Doordat er bij 

zowel voetbal als hockey met delen van velden gespeeld wordt  bij de jeugd, kan er een 

planningsverlies ontstaan. De behoefteberekening is een theoretische benadering die geen 

rekening houdt met dit planningsverlies. 

• Tevens is bij het onderzoek in beeld gekomen dat kleedaccommodaties bij voetbal niet 

voldoen aan de richtlijnen van KNVB ten aanzien van de hoeveelheid lockers en mogelijk ook 

niet ten aanzien van de af metingen. Om hiervan een volledig beeld te krijgen is het nodig de 

afmeting per kleedkamer in beeld te brengen. Geadviseerd is om bij een natuurlijk 

ingrijpmoment, zoals renovatie of groot onderhoud aan de gebouwen of nieuwbouw, de 

inrichting waar nodig aan te passen op basis van de richtlijnen van de KNVB. Tot aan de 

richtlijn wordt voldaan is  overcapaciteit in kleedkamers bij afwezigheid van lockers nodig. 

• Door het medegebruik op het kunstgras op de buitensportaccommodaties door scholen 

en Willem Il, is het wenselijk om meer inzicht te krijgen in het aantal uren medegebruik. 

Dit heeft namelijk invloed op de kwaliteit, onderhoudsbehoefte en afschrijving van het veld. 

Als bekend is wat de extra belasting inhoudt kan bepaald worden of er extra onderhoud 

nodig is en of er gerekend moet worden op een versnelde afschrijving van de 

kunstgrasmat . 

 

Opmerkingen vanuit de verenigingen: 

 
• V.O.A.B. geeft aan dat zij maar over 5 volwaardige wedstrijdvelden beschikken en niet 

over 6 zoals in het onderzoek wordt gepresenteerd. Het overschot aan velden op het 

sportpark is dan ook niet 2 maar 1. 

• Puur vanuit de benodigde capaciteit is er geen reden om voor de drie 

voetbalverenigingen kunstgrasvelden aan te leggen. Kunstgrasvelden kennen echter wel 

een betere bespeel baarheid. Daarom kan het interessant zijn om natuurgrasvelden in te 

ruilen voor kunstgrasvelden  



Bladnummer 

7 

Datum 

31 oktober 
2019 

 

 

Bestuurlijk standpunt: 

Puur vanuit de benodigde capaciteit is er geen reden om voor de drie voetbalverenigingen 

kunstgrasvelden aan te leggen. Kunstgrasvelden kennen echter wel een betere 

bespeelbaarheid. Daarom kan het interessant zijn om natuurgrasvelden in te ruilen voor 

kunstgrasvelden . Dit zijn opt ies die in de werkgroep verder uitgewerkt zullen worden. 

 
Opties: 
GSBW en VOAB: onderzoek omruilen twee natuurgrasvelden voor één kunstgrasveld 
GSBW, VOAB: onderzoeken of bij medegebruik zoals door scholen en Willem Il de kosten 

adequaat doorberekend kunnen. 

 
De portefeuillehouder heeft bij aanvang met de gesprekken met de verenigingen helder 

weergegeven dat de voorgestelde wensen en maatregelen budgettair neutraal moeten worden 

uitgevoerd. De gemeente is wel bereid om voor te financieren, waardoor aanleg of realisatie van 

kunstgrasvelden e.d. nu reeds plaats kan vinden. De kosten hiervan zullen meteen worden 

verdisconteerd in de huur. 

 

 

De fysieke ruimte op het sportpark 

De aanwezige fysieke ruimte is beperkt. Uitgangspunt is daarom dat als  een vereniging uitbreiding nodig 

heeft een andere vereniging die te maken heeft met krimp ruimte zal moeten inleveren.  Inmiddels 

hebben de verenigingen onderling constructieve gesprekken gevoerd en dit heeft geleid tot een nieuw 

grondplan  dat ruimte creëert, verenigingen ruimte biedt en robuust is voor de toekomst. 

 

Belangrijke stap vooruit. Oplossing voor de komende jaren bereikt met eigen inbreng en inzet van 

verenigingen en vermogen om er constructief in te staan. 

 

Actuele stand van zaken MHC 

In september 2019 is gebleken dat de wens om een extra kunstgrasveld door de hockeyvereniging 

inmiddels is verdwenen. Een herijking van trainingstijden en wedstrijdschema, alsmede een interne 

bezinning op de financiële consequenties heeft geleid tot het intrekken van deze wens.  

Dit maakt dat de nieuwe plattegrond op een andere wijze kan worden ingetekend en dat er wellicht over 

het geheel genomen ook minder ingrijpende maatregelen en reshuffeling hoeven plaats te vinden. Dit zal 

uit het technisch onderzoek van Newae blijken. 

 

 

Voorstel 

De wensen en de voorgestelde plattegrond door Newae op technische en financiële haalbaarheid laten 

toetsen en vervolgens de nieuwe plattegrond laten doorrekenen op totale kosten en specificatie per 

vereniging.
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4.2. Aanleg kunstgrasveld sportpark De Krim. 
 

Puur vanuit de benodigde capaciteit is er geen reden om voor de voetbalverenigingen 

kunstgrasvelden aan te leggen, dus ook voor VV Riel niet. Kunstgrasvelden kennen echter 

wel een betere bespeelbaarheid. Daarom kan het interessant zijn om natuurgrasvelden in te 

ruilen voor kunstgrasvelden . Dit zijn opt ies die in de werkgroep verder uitgewerkt zullen 

worden. 

 
Opties: onderzoek VV Riel omruilen twee natuurgrasvelden voor één kunstgrasveld. Tevens ook 
onderzoeken of bij medegebruik zoals door scholen en Willem Il de kosten adequaat doorberekend 
kunnen. 

 
De portefeuillehouder heeft bij aanvang met de gesprekken met de verenigingen helder 

weergegeven dat de voorgestelde wensen en maatregelen budgettair neutraal moeten worden 

uitgevoerd. De gemeente is wel bereid om voor te financieren, waardoor aanleg of realisatie van 

kunstgrasvelden e.d. nu reeds plaats kan vinden. De kosten hiervan zullen meteen worden 

verdisconteerd in de huur. 

VV Riel heeft medio dit jaar aangegeven dat zij deze financiële draagkracht niet hebben. De 

voetbalvereniging heeft een dermate beperkt ledenaantal dat de contributie tweemaal zo hoog zou 

moeten worden om het bedrag te kunnen aflossen. Er wordt bezien in hoeverre beperkte 

maatregelen aan het huidige natuurgrasveld kunnen worden getroffen zodanig dat de 

bespeelbaarheid en kwaliteit van het veld toch kan worden verhoogd. 

 

Voorstel: 

Voor VV Riel wordt in oktober 2019 onderzocht welke maatregelen noodzakelijk zijn om de velden 

weer optimaal bespeelbaar te krijgen ( denk aan egaliseren e.d.). Overigens heeft de vereniging 

medio september aangegeven wel brood te zien in een kunstgrasveld dus dit zal ook qua technische 

en financiële haalbaarheid worden onderzocht.  De resultaten worden afgewacht en aan de 

vereniging worden voorgelegd. 

 
 

4.3. Toplaag asfaltvelden GHV 
 

Er is een onderzoek naar de stroefheid van de handbalvelden verricht. Voor het verharde handbalveld 

wordt door ISA-sport een toetsing van de stroefheid aan de normen uitgevoerd. De verenigingen geven 

aan dat de stroefheid vooral een probleem is wanneer het veld nat is het veld is dan spekglad. 

 
De rapportage geeft aan dat er inderdaad maatregelen nodig zijn. De gemeente Goirle heeft thans niet 
de middelen om alle voorgestelde maatregelen uit te voeren. Bezien wordt welke maatregelen op korte 
termijn moeten worden uitgevoerd en welke maatregelen in de toekomst kunnen worden ingepland.  
 
Voorstel: bureau Newae zal adviseren welke maatregelen uit deze rapportage urgent zijn en dus op 
korte termijn moeten worden uitgevoerd en welke maatregelen op langere termijn kunnen worden 
ingepland. 
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4.4. Hardloopparcours Loopgroep Goirle 
 
Op enig moment zal gezamenlijk bepaald moeten worden of er (in de toekomst) behoefte is aan 

een loopparcours op en rond het sportpark. In een eerder stadium is onderzocht welke 

mogelijkheden er zouden kunnen zijn voor een semi-verhard pad langs de velden van het 

sportpark in Goirle. Een globale kostenraming kwam toen uit op circa 50.000 euro. Vanuit 

sportbeleid is een hardloopparcours aan te bevelen, omdat nu veel ongebonden sporters 

hardlopen over de weg en omdat het bezoekers van het sportpark (ouders van sportende 

kinderen) kan aanzetten tot meer bewegen (bijvoorbeeld tijdens sporttraining van de kinderen). 

 
In september jl. heeft een gesprek plaatsgevonden met de hardloopgroep. Zij staan positief tegenover 
aanleg van dit 'hardlooprondje' rondom het sportpark. De hardloopgroep is bereid om mee te liften met de 
andere verenigingen. Als er technische mogelijkheden zijn om het ter plaatse 'low profile' te realiseren 
heeft dat de voorkeur. De hardloopgroep realiseert zich dat niet elke route financieel en technisch 
mogelijk is.  
 
Voorstel: 
Bij onderzoek van bureau Newae de route op de plattegrond laten intekenen, zodanig dat deze qua 
hardloopsport goed bruikbaar is en technisch en financieel haalbaar is. Vervolgens aan de hardloopgroep 
ook een financieel plaatje ter beoordeling voorleggen  
 
 
 

 

5. Accommodaties / opstallen  

 
In 2016 is voor de opstallen een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) vastgesteld. Hierin zijn alle 

onderhoudsmaatregelen opgenomen die nodig zijn om de accommodaties in goede staat te houden. 

Voor de komende 10 jaar is hiervoor voldoende budget 

 beschikbaar. Op basis van het MJOP kunnen de verenigingen en de gemeente in overleg gaan om 

prioriteiten te stellen. Zolang binnen de beschikbare budgetten wordt gebleven is het mogelijk om te 

schuiven met maatregelen. Hierover wil de gemeente het overleg met de verenigingen aangaan. 
 

5.1. Accommodatie handboogvereniging 

 
Handboogvereniging St. Sebastiaan heeft aangegeven dat er dringend groot onderhoud en 

renovatie van de accommodatie nodig is. De vereniging heeft een huurovereenkomst met de 

gemeente waarbij zij zowel het onderhoud aan de buitenzijde en aan de binnenzijde van het 

gebouw voor rekening van de handboogvereniging komen. Inmiddels is er in 2016 een rapportage 

opgesteld, waaruit zou blijken dat er € 60.000 (achterstallig) onderhoud zou moeten gebeuren. 

Echter in het verleden is sprake geweest van een mogelijke, door de gemeente op te leggen, 

verhuizing naar een alternatieve locatie. Dit heeft tot gevolg gehad dat onderhoud is uitgesteld. 

Tevens is in het verleden sprake geweest van dubbelgebruik van het veld door de golfclub en 

handboog. Door het golfen is de accommodatie van de handboog behoorlijk beschadigd (zie foto). 

Aangezien dit destijds niet meteen verholpen is, leidt dit nu tot lekkages in de accommodatie.  

 

Het veld blijkt in een slechte staat. Het trottoir is verzakt en te klein.  

 

In overleg met de handboogvereniging worden de volgende afspraken gemaakt: 

1. Gemeente zal opdracht verlenen om het veld te periodiek te maaien. 

2. Gemeente zal het veld wordt egaliseren eind 2019 , daarna inzaaien, waarna het veld het 

volgend seizoen (voorjaar 2020) beschikbaar is. 

3. Gemeente zal bruikbare tegels beschikbaar stellen, indien deze voorradig zijn. 

4. Handboogvereniging stelt voor om de dijk in te zaaien als 'natuurlijke berm'. Dit biedt aardig 

uitzicht en wordt daardoor naar verwachting minder gebruikt door derden (hetgeen de 
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veiligheid bevordert). Gemeente zal dit onderzoeken, indien dit niet mogelijk is zal een andere 

oplossing voor de veiligheid gevonden moeten worden (handboog speelt tegen de dijk aan). 

5. Gemeente zal laten onderzoeken of het bedrag van achterstallig onderhoud reëel is. In elk 

geval is groot onderhoud/ vervanging nodig voor dak, kozijnen en deuren. De 

handboogvereniging is bereid en in staat om handjes voor uitvoering te leveren.  

6. Gemeente zal de kosten voor renovatie (minus het bedrag voor schadeherstel veroorzaakt 

door golf) verdisconteren in de huur. Gelet op de financiële situatie van de handboogvereniging 

en het beperkt aantal leden zal gepoogd worden om de afschrijvingstermijn zo lang mogelijk te 

laten zijn.  

7. Huurovereenkomst zal worden gewijzigd in die zin dat de handboogvereniging zorgdraagt voor 

onderhoud binnenzijde en de gemeente zorg draagt voor onderhoud buitenzijde pand.  

 
 

 

5.2. Aanpassing kleedaccommodatie VOAB t. g.v. afdeling fysiotherapie 

 
VOAB onderzoekt of het mogelijk is om een afdeling fysiotherapie op te zetten. Dit zou betekenen 

dat er een kleine aanpassing gedaan moet worden aan de bestaande kleedaccommodatie . In dit 

gebouw, dat in eigendom zou moeten komen van VOAB, kan dan een fysiotherapeut een eigen 

praktijk beginnen. VOAB verhuurt dan de ruimte aan de fysiotherapeut. Dit betekent een financieel 

voordeel voor de vereniging. Sportief voordeel voor VOAB is dat gelijk elke blessure in behandeling 

kan worden genomen. 

Volgens het huidige huurcontract  is onderverhuur  van de accommodatie  niet toegestaan. VOAB 

geeft aan te denken aan het realiseren van een nieuwe  accommodatie  in eigen beheer.  Daarvoor 

zou de gemeente alleen erfpacht moeten verlenen. Hierover moet in de werkgroep verder gesproken 

worden. 

 

De fysiotherapiepraktijk is omwille van de bestemming in het bestemmingsplan niet toegestaan. Dit 

initiatief is daarom niet doorgezet.  

 
 

5.3. Realiseren van een sportbso in de accommodatie van VOAB 
 

VOAB speelt met de gedachte om in samenwerking met een kinderopvangorganisatie een sportieve 

bso te starten in de accommodatie van de vereniging. Het geldende bestemmingsplan geeft aan dat 

een kinderopvang tot de mogelijkheden behoort en past binnen de begripsbepaling. Wel is dan de 

vraag hoe de belasting van de (kunst)grasvelden dan wordt verhoogd en aan wie de huur van de 

ruimtes wordt overgeschreven. 

 

De sport BSO (bedoeld om opvang te creëren voor kinderen wiens ouders op dat moment sporten) is 

gestart. Inmiddels heeft de Stichting besloten om het initiatief te staken wegens gebrek aan 

belangstelling. Aangezien er blijkbaar te weinig behoefte aan is, wordt dit niet meer verder opgepakt. 

 
 

 

5.4. Extra opslagruimte 
 

Er is een tekort aan opslagruimte op het sportpark. Het is toegestaan om bij de accommodatie -op 

een niet in het zicht liggende plek- een zogenaamde opslagcontainer te plaatsen. Verenigingen 

kunnen hiertoe zelf het initiatief nemen.
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6. Beheer en Vervangingen  
 

6.1. Opstellen beheerplannen velden 

 
Beheer en onderhoud van de openbare ruimte is een kerntaak van de gemeente. Buitensport is 

een onderdeel van de openbare ruimte. Door de huidige kwaliteit van de buitensport vast te stellen 

wordt  inzicht verkregen in de toekomstige kosten, zoals jaarlijks terugkerend onderhoud, 

planmatig groot onderhoud en vervangingsinvesteringen. Er is een Meerjaren Onderhouds Plan 

sportvelden 2018 -2040 in voorbereiding. In het onderhoudsplan zijn alle onderdelen van het 

sportpark opgenomen, natuurgrasvelden, kunstgrasvelden, sportmeubilair, lichtmasten,  

hekwerken etc. Op basis van aanlegjaar en levensduur zijn de kosten van onderhoud en 

vervangingen in beeld gebracht. Doordat de kunstgrasvelden sneller aan vervanging toe zijn dan 

waar oorspronkelijk rekening mee werd gehouden (10 jaar in plaats van 15 jaar), en doordat  in het 

verleden geen  rekening is gehouden met de kosten van vervangingen is er een budgettair 

probleem. Bovendien is er nog een probleem met de  BTW-afdracht.  Dit maakt een integrale  

afweging van beheer, onderhoud en vervanging noodzakelijk.  

 

6.2. Vervangingen 

 
Tijdens de renovatie is uitgegaan van vervanging van de kunstgrasvelden na 15 jaar. Naar nu 

blijkt is de levensduur van de kunstgrasvelden, mede door intensief gebruik, korter dan 15 jaar. 

Over vervangingen zijn op dit moment geen heldere afspraken gemaakt. Er wordt uitgegaan van 

een technische levensduur, maar dit strookt niet altijd met de werkelijkheid. Een beheerplan kan in 

de kwestie van vervanging meer duidelijkheid geven voor alle partijen.  

 

Het desgewenst vervangen van de huidige natuurgrasvelden door kunstgrasvelden zal  gebeuren door 
de gemeente. Indien de vereniging een kunstgrasveld wenst  zullen zij de kosten daarvan 
verdisconteerd  zien in de huur. 
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de bovenlaag een korte levensduur en  dus kortere 
afschrijvingstermijn heeft  dan de onderlaag.   
 
Voorstel: 
Bureau Newae zal in haar rapportage aangeven wat de afschrijvingstermijnen zijn van een 
kunstgrasveld zowel van de toplaag als van de ondergrond. Vervolgens zullen deze kosten per 
vereniging in beeld worden gebracht. 
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7. Duurzaamheid  
 

 

7.1. LED-verlichting 
Er is verschillende keren overlegd met de sportverenigingen om de mogelijkheden tot 

verduurzaming op het sportpark te bezien. Een gegeven is dat de gemeente eigenaar is van alle 

opstallen, behalve de clubhuizen. De sportverenigingen betalen als gebruiker de energiekosten 

. Er werd met name gekeken of er LED verlichting aangebracht kan worden en eventueel de 

aanleg van zonnepanelen. 

Aanleiding was mede een subsidiemogelijkheid vanuit het Rijk specifiek voor sportverenigingen. 

Voorwaarde is dat de sportverenigingen zelf moeten investeren, zij zijn de aanvrager. 

 
De voordelen van LED-verlichting zijn in elk geval:  

• Optimale verlichting van de velden (gelijke lichtintensiteit over het gehele veld; 

• Lagere kosten door minder stroomverbruik en slim schakelen (100% aan/uit, geen 
opwarmtijd); 

• Belichtingsmogelijkheden te koppelen aan een persoon of een type gebruik van het veld; 

• Door geringer energieverbruik ook lagere kosten voor vastrecht; 

• Actueel bewaken van het verbruik. 

 
 

 

De LED verlichting wordt thans aangelegd. De velden van de verenigingen die huren van de 
gemeente zullen voorzien worden van LED verlichting. 

De LTC (geprivatiseerd) heeft gevraagd of de gemeente een deel van de aanlegkosten kan 
voorfinancieren zodat zij niet alles meteen uit eigen middelen hoeven te voldoen. Gelet op het feit dat 
post duurzaamheid voor dit jaar is uitgeput is het voorstel om dit in het integrale voorstel mee te 
nemen.  

 

Het gezamenlijk inkopen van energie is een eigen initiatief van de verenigingen. De gemeente staat 
hier positief tegenover maar heeft hier geen rol in. 

 
 

7.2. Intensief en dubbel gebruik 
Inmiddels heeft het nadenken over de toekomst van het sportpark bij verenigingen al besef opgeleverd 
dat ook een intensivering van het gebruik tot de mogelijkheden behoort. Dit is uiteraard zeer duurzaam 
denken over hoe om te gaan met middelen en grondstoffen. Compliment aan de verenigingen en 
respect voor onderlinge verbinding.  
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8. Financieel beeld 
 
 

Berekening kapitaallasten 
sportpark 

 
Onderwerp 
 

Kunstgras MHC inclusief 

verlichting 

 Investering 
 
 
 
 
       550.000,00 

Afschr. 
termijn 

 
afschrijving rente 

2% 

Totale kapitaal 

lasten 

splitsing in toplaag 150.000,00 10 15.000,00 3.000,00 18.000,00 

 ondergrond 300.000,00 30 10.000,00 6.000,00 16.000, 00 

 veld-verlichting 100.000,00 25 4.000,_00 2.000,00 6.000,00 

Kunstgras VOAB incl. upgrade 
 

500.000,00 
   

 
toplaag 100.000,00 10 10.000,00 2.000,00 12.000,00 

 ondergrond 300.000,00 25 12.000,00 6.000,00 18.000,00 

 veld-ver lichting 100.000,00 25 4.000,00 2.000,00 6.000,00 

Kunstgras G5BW inclusief 

upgrade 

 
500.000,00 

   

 
toplaag 100.000,00 10 10.000,00 2.000,00 12.000,00 

 ondergrond 300.000,00 25 12.000, 6.000,00 18.000,00 

 veld-verlichting 100.000,00 25 4.000,00 2.000,00 6.000,00 

 

Aanpassing hekwerken 50.000,00 ten laste van het mjop sportparken 

 
Hardloopbaan 

 
 

Kunstgras Riel inclusief 

verlichting 

toplaag 

ondergrond 

50.000,00 
 
 

500.000,00 

15 3.333,33 1.000,00 4.333,33 

 toplaag 100.000,00 10 10.000,00 2.000,00 12.000,00 

 ondergrond 300.000,00 20 15.000,00 6.00, 0 00 21.000,00 

 veId-verlichting 100.000,00 20 5.000,00 2.000,00 7.000,00 

Renovatie acc. handboogvereniging 
 

0,00 
    

Duurzame ver-lichting / 

zonnepanelen 

Zonne-panelen  

budgettairneutraal 

300.000,00 15 20.000,00 6.000,00 26.000,00 

 
15 jaar   -20.000,00 -6.000,00 -26.000,00 

 
Totale kapitaallasten 

 2.400.000,00  114.333,33 42.000,00 156.333,33 

 
Daarnaast is er een verhoging nodig in de exploitatie om de verplichtingen voor g root  onderhoud te dekken  

€41.000,00 voor 2018 oplopend naar  € 80.000,00 structur eel 
 

 

 
 

Hierboven staat een zeer ruwe indicatie van de kosten bedoeld om enigszins gevoel te geven bij 

de keuzes die gemaakt moeten gaan worden. 

 

 

Kostenraming nog toetsen en actualiseren  

Post accommodatie handboog invullen 

LTC: voorfinanciering investering LED-verlichting 

Kleedlokalen VOAB amoveren en herbouw andere locatie 

Voorfinanciering kunstgras minus onderhoud natuurgras 

Beperkt onderhoud natuurgras Riel 

Handbalvelden noodzakelijke reparatie / vervanging agv rapport 

 

Bovenstaande acties worden meegenomen in onderzoek en rapportage van Newae. 
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8.1. Subsidiemogelijkheid voor verenigingen 
 
Er is een landelijke subsidieregeling voor verenigingen om hen te ondersteunen bij aanleg 
sportveld, renovatie sportgebouwen etc. Deze subsidie is van toepassing op de 
werkzaamheden die voortvloeien uit het onderhavige traject. Voorwaarde is onder andere dat 
zij zelf de kosten dragen van de werkzaamheden. In september jl. was deze subsidiepot nog 
niet uitgeput. 
 
https://sportzaken.pro/financiering-2/subsidies/bosa-subsidiepot-voor-sportclubs-is-nog-lang-
niet-leeg/ 
 
Voorstel: deze regeling bestuderen, te delen met de verenigingen en te bezien op welke 
wijze daar een beroep op gedaan kan worden. 
 

 

https://sportzaken.pro/financiering-2/subsidies/bosa-subsidiepot-voor-sportclubs-is-nog-lang-niet-leeg/
https://sportzaken.pro/financiering-2/subsidies/bosa-subsidiepot-voor-sportclubs-is-nog-lang-niet-leeg/

