


Agenda 
 

1. Toelichting drie verenigingen 

2. Toelichting onderhoud en sportbeleidsplan (R.Schenk) 

3. Capaciteitsberekening (ISA sport, dhr. Sloos) 

4. Exploitatie kosten sportvelden (ISA sport, dhr. Sloos) 

5. Vragen en reacties verenigingen 

6. Verhelderende vragen raadsleden 

7. Sluiting 

 

 







Wat voor onderhoud ? 
Regulier onderhoud 

1. Grasmaaien 

2. Velden bezanden / beluchten 

3. Onderhoud drainagesysteem 

4. Bemesting velden 

5. Beregenen 

6. Snoeiwerkzaamheden 

7. Onkruid vrij maken 

8. Bladruimen 

9. Zwerfvuil ruimen 

10. …… 



Regulier onderhoud 



Wat voor onderhoud ? 

Groot onderhoud 

1. Renoveren velden 

2. Vervangen inrichtingsmaterialen 

3. Vervangen hekwerken 

4. Vernieuwen groenstructuur 

5. Vervangen bestrating 



Wat verwachten wij van de verenigingen? 

1. Het verwijderen van afval. 

2. Reclamefaciliteiten.  

3. Onderhoud en vervanging van     

veld-verlichtingstallaties. 

4. Herstel van vernielingen 

5. Belijning aanbrengen   

6. Speelschade herstellen 

7. Schoonmaak kleedaccommodatie 



1. Kwaliteit van de voetbalvelden beoordeeld. 

2. Onderhoudsplanningen opgesteld. 

3. Begroting aangepast (structureel € 100.000,- extra p/j) 

4. Structureel overleg met voetbalverenigingen. 

5. Nieuwe ontwikkelingen  

6. Kennisuitwisseling 

 

 

 

Organisatorisch Wat is er vanaf 2007 gedaan ? 



Wat is er vanaf 2007 gedaan ? 

 

1. Regulier onderhoud gestructureerd uitvoeren 

2. Renovatie velden 

3. Aanleg sportparken 

 

 

Uitvoerend 



Onderhoud sportpark “De Danen” 
 





Wat voor kwaliteitsniveau is als 

uitgangspunt gehanteerd bij het 

maken van de 

onderhoudsplannen ? 



Onderhoudsniveau voetbalvelden 

1. In stand houden gezonde grasmat met behoud 

van de vereiste sporttechnische eigenschappen. 

2. Bij wedstrijdvelden is de grasmat redelijk goed 

gesloten, op intensief bespeelde plaatsen kunnen 

kale plekken ontstaan. 

3. De vlakheid van de velden is goed, eventuele 

onvlakheid is niet of nauwelijks hinderlijk voor het 

spel. 

4. Bij trainingsvelden is het acceptabel dat in de loop 

van het seizoen vrijwel geen grasmat aanwezig 

zal zijn. De vlakheid is redelijk en nauwelijks 

hinderlijk 



Zijn nu alle accommodaties binnen een paar 

jaar tip-top ? 

1. We werken met een meerjaren 

onderhoudsplanning (10 jaar) 

2. Aan de hand van de inventarisatie krijgen de 

slechtste velden prioriteit. 

 



Meerjaren planning 



Sportbeleidsplan 

1. Opgesteld door afd. Maatschappelijke 

Ontwikkeling in 2009, vastgesteld door Raad 2010 

2. Interactieve opzet in samenspraak met 

verenigingen. 

3. Stimuleren van sport binnen gemeente 

4. Bepalen kwaliteit- kwantiteit niveau 



Toekomstige ontwikkelingen? 

Toepassing kunstgras 

Bij huidige toepassing is efficiënt ruimtegebruik 

uitgangspunt geweest. (sportbeleidsplan) 

1. Overschrijding van min. 25% cap. 

2. Overschrijding min. 2 jaar 

3. Meerjaren prognose ledenaantal structureel tekort 

4. Mede gebruik andere accommodaties niet 

mogelijk 

5. Medegebruik verplicht  



Toepassing kunstgras, 

verschillende soorten 

XtraGrass (hybride) 

Grassmaster (hybride)  

Kunstgras   





1. Vragen / reacties verenigingen 

2. Verhelderende vragen raadsleden 



Sluiting 




