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v.v. N.V.S. 
p/a Kees v/d Sandestraat 15 N V 3 
4681 BZ Nieuw-Vossemeer 

RAAD/CIE 
dd m 

Nieuw-Vossemeer, 14-12-2012 

Aan: Gemeente Steenbergen 
T.a.v. College van burgemeester en wethouders en de Raad 
Postbus 6 

4650 AA Steenbergen 

Betreft: Aanleg Kunstgrasveld sportpark de Danen T.b.v. V.V. N.V.S. 

Geachte Burgemeester, Wethouders en Raadsleden, 

Gem. STEENBL.-; JEN 

1 8 DEC 2012 

Kopie aan: 

6F 
Gem. STEENBL.-; JEN 

1 8 DEC 2012 Ver ti ouwelijk 

Gr 

Middels dit schrijven wil ik u namens het bestuur van V.V. N.V.S. in kennis stellen van het feit dat 
V.V. N.V.S. graag in aanmerking komt voor een kunstgrasveld met toebehoren. 

Binnen nu en enkele jaren staat ons bijveld op de nominatie om onderhoud vanuit de gemeente te 
krijgen. 
Nu is het dan ook het moment om het e.e.a. te bekijken wat mogelijk is voor dit veld, Het 
Trainingsveld is enkele jaren geleden onderhanden genomen en afgelopen zomer verder in orde 
gebracht daar er wateroverlast was, wat nu is verholpen. Het hoofdveld is ook recent onderhanden 
genomen en zal komende zomer verder in orde gemaakt worden door de gemeente, want ook hier is 
een wateroverlast probleem. 

Voor het bijveld hopen wij op een kunstgrasveld, na onderzoek heb ik mij laten adviseren door de 
Firma Krinkels BV uit Wouw, een bedrijf met de juiste kennis in deze materie. Een gerenommeerd 
bedrijf dat ook voorfinanciering tot de mogelijkheden heeft met een betalingstermijn van 10 jaar, 
kortom een partij die voor gemeente en vereniging kan ontzorgen voor de lange termijn. 

Ook zou ik willen vragen of er binnen de gemeente mogelijkheden zijn qua groene stroom voor 
verenigingen bv. Zonne-energie, om zo bij te kunnen dragen aan een duurzaam sportpark, wij als 
vereniging zijn al aan het bekijken wat haalbaar is voor ons. 

Voor vragen, opmerkingen of verdere uitleg kunt u mij bereiken via ons postadres of per mail 
r.bosters@online.nl of via onze secretaris ianknuit.nvs@home.nl of telefonisch op 06-26322005. 

Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd verblijf ik, 

Hoogachtend en m&vriendelijke groet 

S/ yX 

Ron BostersJ/ŵrzįtter V.V. N.V.S. 


