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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Atletiekbaan sportpark Seringenlaan Steenbergen

Steenbergen; 12 maart 2019

Aan de Raad,

In januari 2019 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van de atletiekbaan 
op sportpark Seringenlaan in Steenbergen. Via deze raadsmededeling willen wij u laten weten dat 
wij in overleg met de Atletiekunie gekozen hebben om de atletiekbaan de komende driejaar 
zodanig te onderhouden dat de baan ook wedstrijdgeschikt is. Die tijd wordt gebruikt om te 
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst. Hieronder leest u meer.

Aanleiding
Bij de voorbereidingen voor vervanging van de toplaag van de atletiekbaan werd geconstateerd dat 
de onderbouw zodanig slecht is dat dit teveel risico's met zich mee zou brengen voor het 
aanbrengen van een nieuwe toplaag. Renovatie waarin ook de onderbouw meegenomen moet 
worden betekent een hoge investering, waar wij geen rekening mee hadden gehouden. Daarom is 
pas op de plaats gemaakt en is bezien hoe we met deze situatie om moeten gaan.
Wij vinden het belangrijk om tot een weloverwogen besluit te komen en ons, nu de situatie van de 
atletiekbaan zich aandient, niet te laten verleiden tot een ad hoe beslissing. Hiervoor is tijd nodig.

Oplossing voor 3 jaar
In overleg met de Atletiekunie gaan we de huidige atletiekbaan voor maximaal 3 jaar behouden en 
geschikt maken voor trainingen en wedstrijden. De atletiekbaan wordt grondig gereinigd, de 
belijning wordt opgehaald, onvlakheden worden hersteld, scheuren worden gedicht, het zand in de 
springbakken wordt vervangen en de werpschijven worden vervangen.
De Atletiekunie kan de keuze van de gemeente goed begrijpen en heeft toestemming gegeven om 
gedurende maximaal 3 jaar (2019 t/m 2021) de huidige atletiekbaan zodanig te onderhouden dat de 
baan ook wedstrijdgeschikt is. Dit is ook voor SV Diomedon een plus omdat er nu geen wedstrijden 
gehouden kunnen worden.
Dit onderhoud voor genoemde 3 jaar bedraagt jaarlijks C 23.804,-. Dit betekent geen extra kosten, 
omdat deze lasten gedekt kunnen worden uit de Meerjarenonderhoudsplanning waar een budget 
van č 170.000,- voor vervanging van de toplaag in is opgenomen.
Het raadsvoorstel dat in de Beleidsagenda gepland staat voor april 2019 was bedoeld om uw raad te 
verzoeken een krediet te voteren voor de atletiekbaan. Omdat wij voor het tijdelijke behoud van de 
baan de benodigde middelen beschikbaar hebben komt dit voorstel te vervallen.
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Onderzoek naar duurzame oplossing
Door deze keuze ontstaat er tijd om te onderzoeken welke zaken er spelen bij overig 
maatschappelijk vastgoed en om te bekijken welke slimme combinaties gemaakt kunnen worden 
die efficiency financiële- en gebruiksvoordelen op kunnen leveren voor de toekomst.
De gemeente kan hierop vervolgens haar visie en toekomstige koers bepalen. In dit onderzoek 
nemen we ook zaken als mogelijkheden voor samenwerking met een buurgemeente en de hoogte 
van de huurprijzen van (geheel gerenoveerde) sportaccommodaties mee.
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