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Steenbergen, 24juni 2021

onderwerp Reactie op uw brief van 22 april 2021

Geacht bestuur,

Op 22 april jl. hebben wij van u een brief ontvangen waarin u ons op de hoogte stelt 
van een tweetal zaken namelijk;

1. Extra kosten die u heeft, vanwege noodzakelijke grondverbetering voor de 
nieuw te bouwen kleedkamers.

2. Bestrating die aangepast dient te worden tussen nieuwbouw kleedkamers en 
kantinegebouw (zijnde de doorlopende weg naar het Diomedon terrein).

Ik heb kennisgenomen van de zaken die u in uw brief toelicht.
Op 17 juni jl. heb ik een bezoek gebracht aan het sportpark en met u gesproken 
waarbij ik mijn reactie op uw brief heb toegelicht. Hierbij bevestig ik mijn reactie 
nogmaals schríftelijk.

Wat betreft de extra kosten voor de grondverbetering ga ik ervan uit dat u deze kosten 
binnen uw begroting oplost. Ik zie mij niet genoodzaakt om hiervoor, naast de lening 
van C 300.000,-- die aan u is verstrekt, nog een aanvullende bijdrage beschikbaar te 
stellen.

Straatwerk
De gemeente Steenbergen levert ongeveer 50 m2 straatwerk (klinkers of tegels 300 x 
300 mm), dit kunnen ook gebruikte materialen zijn. De te leveren materialen zijn 
bedoeld om de entree van het (nieuwe) kleedgebouw te bestraten tot aan de 
bestaande bestrating tussen de kleedgebouwen. W steenbergen is in bezit van zand, 
dat gebruikt kan worden voor het aan te brengen straatwerk. W steenbergen zal zelf 
zorgdragen voor het aanbrengen van het straatwerk.
Het moment van de te leveren bestratingsmaterialen zal in overleg plaatsvinden.
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Na de bouwactiviteiten m.b.t. de nieuwbouw van het kleedgebouw van 
W Steenbergen en bouwactiviteiten aan de atletiekbaan in Steenbergen zal een 
schouw worden gehouden. Bij deze schouw zal de onderhoudsstatus van het 
straatwerk in beeld worden gebracht van het toegangspad van sportpark Seringenlaan 
tot aan de kleedgebouwen en het straatwerk tussen de kleedgebouwen.
Aan de hand van deze schouw zal bepaald worden wanneer de 
bestratingswerkzaamheden t.b.v. het toegangspad en tussen de kleedgebouwen 
opgenomen wordt in de Meerjarenonderhoudsplanning en de begroting.

Hoogacht;

E.M.J. Prent 
wethouder Sport
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