
Goedemorgen Miriam, 
Vorige week heb ik beide tennisverenigingen op de hoogte gesteld van het feit dat de bezuiniging 
/privatisering van de tennisparken in de commissie van 2 december zal worden behandeld. 
Jan de Greef, voorzitter van tennisvereniging N. Vossemeer wil gebruik maken van zijn inspreekrecht 
om te verduidelijken waarom zij niet hebben gekozen voor volledige privatisering. 
Ton van Dijk van Tennisvereniging Steenbergen heeft mij onderstaande mail gestuurd. 
 
In de commissie “Openbare Ruimte”van 4 december, wordt de verordening van de begraafplaatsen 
behandeld. 
Wil jij dat ik bij  één of beide commissievergaderingen aanwezig ben? 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
P. van Oort 
 
 
 
 

Van: Ton van Dijk [mailto:ton.vandijk@home.nl]  
Verzonden: zaterdag 23 november 2013 8:43 

Aan: Oort, P. van (gemeente Steenbergen) 
Onderwerp: Re: voorstel privatisering tennisparken 

 
Peter,  
De sportverenigingen zijn allen uitgenodigd door mevr. Termeer voor 3 december in verband met 
een vergadering in januari? 
Overigens zullen wij privatisering niet accepteren, noch enige huurverhoging.  
Wij betalen al meer huur dan het totaal van alle buitensport verenigingen opgeteld. 
Ton van Dijk 
TV Steenbergen 
 
Op 21 nov. 2013 om 12:49 heeft "Oort, P. van (gemeente Steenbergen)" <p.vanoort@gemeente-
steenbergen.nl> het volgende geschreven: 

  
Goedemorgen Ton, 
Ik wil jou even bijpraten over de ontwikkelingen rond de privatisering van de tennisparken. 
Er is inmiddels een voorstel gemaakt voor het college en de raad. 
Het college heeft inmiddels een positief besluit genomen. 
Op 2 december zal e.e.a. worden behandeld in de commissievergadering, als jij wil kan je tijdens deze 
vergadering gebruik maken van inspreekrecht. 
Hiervoor moet jij je dan wel tijdig aanmelden bij de griffier Lenneke  van der Meer, tel. 0167-543371. 
Op 19 december zal de gemeenteraad een besluit nemen. 
  
Voor meer informatie kan je ook de gemeentelijke website bezoeken, via het RIS systeem kan je meer 
informatie vinden. 
  
In het voorstel is de zienswijze van tennisvereniging Steenbergen meegenomen. 
Omdat door het bestuur van tennisver. Steenbergen is aangegeven niet te willen privatiseren is aan de 
raad  voorgesteld om vanaf  01-01-2017 kostendekkende huur bij tennisver. Steenbergen in rekening 
te brengen. 
Mede omdat door jou is aangegeven dat dit het enige moment zou kunnen zijn voor de gemeente om 
een huurverhoging door te kunnen voeren. 
Eind 2016 zou de eerste renovatie van de banen plaatsvinden. 
  
Ik hoop dat ik  jou hiermee voldoende informatie heb kunnen verstrekken, als er vragen zijn hoor ik dat 
graag. 
  
Met vriendelijke groeten, 
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P. van Oort 
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4650 AA STEENBERGEN 

 

Algemeen telefoonnummer (0167) 543 434 

Algemeen telefaxnummer (0167) 543 499 

Algemeen emailadres info@gemeente-steenbergen.nl 
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Disclaimer 

De informatie in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). 

Verstrekking aan en gebruik door derden is niet toegestaan. Dit e-mail bericht is niet voorzien 

van een rechtsgeldige handtekening. Aan de inhoud van dit bericht kunnen dan ook geen 

rechten worden ontleend. 

Gemeente Steenbergen bewaakt dagelijks de veiligheid en integriteit van haar elektronisch 

berichten verkeer. 

Desondanks kan gemeente Steenbergen niet garanderen dat het e-mail bericht juist, tijdig, 

volledig en virusvrij wordt overgebracht. Gemeente Steenbergen kan hiervoor niet 

aansprakelijk worden gesteld. 
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