
      

Motie 

De raad van de gemeente Steenbergen, in vergadering bijeen op 29 september 2022 

Vaststellende dat sportbeoefening een van de vrijetijdsactiviteiten is die het gemeentebestuur, waar het kan 

stimuleert en faciliteert, heeft vastgelegd in het Sport- en Beweegakkoord; 

In het Sport- en Beweegakkoord onder meer is opgenomen dat alle sportverenigingen in staat moeten zijn om 

hun activiteiten op een goede en toekomstbestendige wijze te organiseren; 

En ook dat bij veel van de 23 sportverenigingen die de gemeente Steenbergen kent het leden aantal onder 

druk staat; 

De sportmogelijkheden constant evolueren, waaronder bij de tennissport de snelle opkomst van padel, een 

sport die lijkt op en overeenkomsten heeft met tennis maar evengoed verschillen; 

Padel de snelst groeiende sport ter wereld  en dus ook in Nederland is en leidt tot toenemende aanmeldingen 

bij de verenigingen die beschikken over een of meerdere padelbanen; 

De inwoners van de gemeente Steenbergen nu padel sport beoefenen in bijvoorbeeld Etten-Leur of Essen; 

Dat verenigingen, van vergelijkbare grootte van 500 leden, na de aanleg van padelbanen hun ledenaantal 

zagen stijgen naar 900 leden; 

Overwegende dat Tennis vereniging Steenbergen reeds vanaf mei 2021 in overleg is met de portefeuillehouder 

sport om door de gemeente te worden voorzien van een geldlening aanvankelijk groot  €100.000,00 om in 

eigen beheer twee padelbanen aan te leggen, maar dat daar door het college tot heden geen positief besluit 

over is genomen; 

De kosten van aanleg van padelbanen en de rente tarieven sindsdien fors gestegen zijn en dat daardoor  het 

benodigde  leenbedrag substantieel hoger zal zijn; 

Het antwoord van het college was dat onder meer eerst het onderzoek naar maatschappelijk vastgoed 

afgerond moest worden; het vervangen van de toplaag van de gewone banen zou uitgesteld worden. 

De tennisvereniging niet langer kan wachten om de padelbanen aan te leggen in eigen beheer; 

Mede overwegende dat het wenselijk is om snel een besluit te nemen over de beschikbaarstelling van een 

geldlening aan de tennisverenigingen in de gemeente Steenbergen die een of meerdere padelbanen aan willen 

leggen, te beginnen met TVS die daarover vergevorderde plannen heeft ontwikkeld; 

Besluit het college op te dragen om op korte termijn het overleg met de tennisverenigingen in onze gemeente 

en met name TVS te openen dan wel te hervatten en op korte termijn te besluiten over een gewenste 

geldlening om padelbanen aan te kunnen leggen; 

Besluit voorts de raad van de gemeente Steenbergen periodiek te informeren middels een raadsmededeling 

en in de maand december 2022 te komen met een voorstel voor een geldlening,  

gaat over tot de orde van de dag. 
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