
 
        Steenbergen, 28 augustus 2012 

Geacht raadslid,        

 

Voor de vergadering van de commissie さMens en Maatschappijざ op 10 september a.s. is onder nr. 

ヱヲヰヴヵヱΓ ｴWデ ヴ;ヮヮﾗヴデ さK┌ﾐゲデｪヴ;ゲ voor V.V. ざ“デWWﾐHWヴｪWﾐざざ opgenomen bij de ingekomen stukken. 

Hiervoor willen wij graag uw aandacht vragen. 

Iﾐ ヲヰヰΓ ｴWWaデ VくVく さ“デWWﾐHWヴｪWﾐざ ｪWHヴ┌ｷﾆ ﾆ┌ﾐﾐWﾐ ﾏ;ﾆWﾐ ┗;ﾐ ｴWデ さcoöperatiefondsざが ┘;;ヴﾏWW ┘W 
veld 3 en 4 hebben kunnen voorzien van veldverlichting en konden we de trainingen intensiveren. 

Gevolg is ook dat vooral het aantal jeugdleden is toegenomen en een zaterdag senioren-afdeling is 

ontstaan. Maar daarmee ontstond ook gelijk een probleem want met het aantal trainingsuren werd 

ook een overbelasting gecreëerd. Deze overbelasting komt voort uit het totaal aantal uren wat 

getraind en gespeeld wordt op de velden t.o.v. de cultuurtechnische belastbaarheid van een veld. De 

cultuurtechnische belastbaarheid houdt in dat op onze velden 250 uur per seizoen gespeeld kan 

worden. We kunnen op dit moment gebruik maken van 5,5 veld bij Steenbergen wat resulteert in 

1375 bespeelbare uren. Als we kijken naar het gemiddelde aantal trainingsuren van de afgelopen 3 

jaar dan praten we over 1569 uur. Tellen we daar de wedstrijduren (competitie, beker, en 

vriendschappelijk), de toernooien en uren van medegebruikers van het sportpark bij op van 911 uur 

(seizoen 2011/2012), dan worden de velden in totaal 2.480 uur per jaar belast. Dit betekend een 

structurele overbelasting van 180% !! 

Op 15 augustus jl. heeft een delegatie van de commissie aIIﾗﾏﾏﾗS;デｷW VくVく ざ“デWWﾐHWヴｪWﾐざ WWﾐ 
gesprek gehad met wethouder de heer Van Geel en de ambtenaren mevrouw Beens en de heer Van 

Oort . In dat gesprek liet wethouder Van Geel ons weten niet voornemens te zijn een voorstel aan de 

raad voor te leggen voor een investering in kunstgrasvelden omdat het beleid op dit moment niet 

┗ﾗﾗヴ┣ｷWデ ｷﾐ ｷﾐ┗WゲデWヴｷﾐｪWﾐ ｷﾐ さkwaliteitsimpulsen͟. Hij voegde er evenwel aan toe dat het ons vrij 

staat te proberen u, als raadslid, te overtuigen van de behoefte van twee hybride grasvelden. Zouden 

wij daarin slagen, aldus de wethouder, dan zou hij alsnog met ons verzoek instemmen.  

In het sportbeleidsplan van de gemeente Steenbergen is een aantal criteria vermeld waaraan een 

vereniging moet voldoen om in aanmerking te komen voor kunstgras. V.V. ざSteenbergenざ voldoet 

aan al deze criteria. De commissie accommodatie V.V. さSteenbergenざ heeft een alternatief gevonden 

┗ﾗﾗヴ ｴWデ さS┌ヴWざ conventionele kunstgras, t.w. een hybride grasveld (i.e. een combinatie van 

kunstgras met natuurlijk gras). Tevens is V.V. ざSteenbergenざ bereid financieel bij te dragen in de te 

verwachten investering. 

V.V. ざSteenbergenざ wil haar leden bieden waar ze recht op hebben, namelijk sporten met zo min 

mogelijk afgelastingen. Om de overbelasting op te heffen zijn met spoed hybride grasvelden nodig. 

Met 2 hybride grasvelden kan V.V. ざSteenbergenざ ook voor de toekomst haar ambitie en die van de 

gemeente Steenbergen waarmaken. Tevens worden we zo in staat ｪWゲデWﾉS ﾗﾏ SW さﾗ┌SWヴWざ ゲヮﾗヴデWヴ 
langer aan het sporten te houden via het invoeren van 40+ en 50+ competities. 

 



 
 

 

In ons rapport kunt u onze gedetailleerde onderbouwing over de noodzaak van de velden lezen en 

dat twee hybride grasvelden nagenoeg even duur zijn als één conventioneel kunstgrasveld terwijl ze 

daarnaast vele andere voordelen bieden. 

Wij, als commissie accommodatie V.Vくざ Steenbergenざ spreken de hoop uit dat u onze mooie 

voetbalclub niet in de steek zult laten en het belang van deze velden voor V.V. ざSteenbergenざ op 

waarde zult weten te schatten. 

Als u vragen heeft, zijn wij natuurlijk graag bereid deze te beantwoorden. 

Namens commissie accommodatie V.V. ざSteenbergenざ, 

 

 

Willy Knop,  voorzitter, 

Telefoon 06-20005804 


