
Beantwoording technische vragen de heer Rijshouwer (Gewoon Lokaal!) over renovatie 

atletiekbaan. 

Vraag 1: hoe groot is het ledenbestand van vereniging SV Diomedon ? 

Antwoord: 

SV Diomedon is een zogenoemde omnivereniging met atletiek, survival en volleybal.  

Bij de subsidieaanvraag is het onderstaande ledenaantal per 1 januari 2020 opgegeven: 

- totaal leden 4 tot en met 17 jaar         104       waarvan uit Steenbergen afkomstig     88 

- totaal leden 18 tot en met 65 jaar       284       waarvan uit Steenbergen afkomstig     184 

- totaal leden 66 tot en met 75 jaar       53          waarvan uit Steenbergen afkomstig     50  

 Het aantal atleten volgens de gegevens van de Atletiekunie in 2019 bedraagt 144. De Atletiekunie 

heeft nog geen gespecificeerd ledenoverzicht voor 2020. 

 

Vraag 2: wordt er huur betaald vanuit scholen die er gebruik van maken ? 

Antwoord: 

De gemeente heeft een huurovereenkomst met SV Diomedon. De scholen betalen geen huur 

voor het gebruik van de sportparken. 

Vraag 3: welke voorwaarden hanteert de Gemeente voor het gebruik momenteel van het 

sportpark ? 

Antwoord: 

In de huidige huurovereenkomst zijn geen specifieke voorwaarden ten aanzien van gebruik van 

het sportpark opgenomen. 

Vraag 4: kunnen er voorwaarden opgedragen worden voor het gebruik van het sportpark ? 

Antwoord: 

Er wordt een nieuwe huurovereenkomst opgesteld voor SV Diomedon. Het is mogelijk om hier 

voorwaarden ten aanzien van het gebruik in mee te nemen. Het is ook mogelijk om prestaties 

door de vereniging vast te leggen zoals bijvoorbeeld: 

- optimaliseren van het gebruik van de atletiekbaan door de organisatie van activiteiten door SV 

Diomedon. 

- openstellen van de accommodatie voor gebruik door inwoners uit de wijk. 

Vraag 5:  voor wie of wat is in hoofdlijnen het potje ambities uit de samenleving bedoeld ? 

Antwoord: 

Stelpost ambities in de samenleving:  

Deze ambitiepost is voor de gemeenteraad en is als meerjarenperspectief in het 

raadsprogramma Aan de slag! meegenomen. Dit bevat de ambitie om vanaf 2021 budgettaire 

ruimte op te bouwen voor investeringen. In de perspectiefnota 2020 is er voor de jaren 2021, 

2022 en verder een structurele stelpost opgenomen voor de ambities vanuit de samenleving. 

Gaandeweg wordt hier dus gebouwd aan een investeringsagenda Steenbergen. 

 

 


