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RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Geen huisvesting bouwclubs op oefenveld Sportpark De Danen 

Steenbergen; 17 november 2015 

Aan de Raad, 

Via deze raadsmededeling informeren wij u over het besluit van de Stichting BCS (Bouwclubs Carnaval 
Steenbergen) om definitief geen gebruik te maken van het trainingsveld op Sportpark De Danen voor het 
realiseren van huisvesting voor Carnavalsbouwclubs. 

2. Achtergrond 
Gezien de huisvestingsproblemen van bouwclub D'een in februari 2015 heeft de Stichting BCS ons 
college benaderd om mee te denken over huisvestingsmogelijkheden voor meerdere bouwclubs. 

Mogelijke locatie 
Als mogelijke locatie voor het huisvesten van meerdere bouwclubs is aan Stichting BCS het oefenveld op 
Sportpark De Danen genoemd. Omdat het geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is om bouwclubs te 
huisvesten is door ons op 3 maart een Nota van Uitgangspunten Bouwclubs vastgesteld (de nota vindt u 
in de bijlage). 

Nota van Uitgangspunten huisvesting Bouwclubs 
In deze Nota is vastgelegd dat de gemeente wat betreft huisvesting van bouwclubs geen 
verantwoordelijkheid heeft. Eveneens is er voor huisvesting van bouwclubs geen beleid vastgesteld. 
In de Nota van uitgangspunten voor huisvesting van bouwclubs vervult de gemeente een faciliterende rol. 
Dit houdt in dat de gemeente: 
a. meedenkt over mogelijke beschikbare locaties voor huisvesting van een of meerdere bouwclub(s) in 

algemene zin; 
b. Nagaat welke gronden zij in eigendom heeft én beschikbaar zijn; 
c. Bouwclubs en eigenaren van opstallen en/of gronden met elkaar in contact brengt; 
d. in randvoorwaardenscheppend zin, waar mogelijk, medewerking verleent; 
e. geen directe middelen ter beschikking stelt voor huisvesting van bouwclubs. 

Planvorming 
Met de Stichting BCS is de afspraak gemaakt dat zij zelf een plan opstellen om huisvesting op het 
trainingsveld te realiseren. Wanneer dit plan gereed is zou terugkoppeling met de gemeente 
plaatsvinden. 



3. Mededeling Stichting B C S 
De Stichting heeft haar planvorming en kostenraming opgesteld voor het huisvesten van bouwclubs op 
het oefenveld op Sportpark De Danen. Naar aanleiding van de resultaten van die planvorming heeft de 
stichting op maandag 2 november 2015 via e-mail laten weten dat zij definitief afzien van het realiseren 
van huisvesting op het oefenveld (zie bijgevoegde e-mail). 
De Stichting laat weten dat zij een realistische begroting voor de huisvesting op het trainingveld hebben 
opgemaakt. De totaal geraamde kosten bedragen C 200.000 en zijn zodanig dat de Stichting tot de 
conclusie komt dat dit een onhaalbare zaak is. Dit bedrag kunnen zij nooit via Fondsenwerving 
genereren. 
De Stichting geeft aan dat zij ook andere opties hebben bekeken met geen enkel haalbaar vooruitzicht. 
Het Stichtingsbestuur zal dan ook aftreden en de Stichting ontbinden. 

De Stichting dankt het gemeentebestuur en ambtenaren voor de medewerking. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de loco-secretaris, de burgemeester, 


