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Overleg SV Diomedon
12 oktober 202012 oktober 2020
13.00 uur
Gemeentehuis
Beleidskeuze atletiekbaan

Aanwezig

:

SV Diomedon de dames D. Verweij (voorzitter) en J. de Kock (secretaris).
Gemeente: Benny Meyer (beleidsmedewerker Vastgoed) en Marjolijn Beens
(beleidsadviseur).

Afwezig

:

1. Opening en korte voorstelronde
2. Planning besluitvorming beleidskeuze
Zoals de planning er nu uitziet zal het advies over de beleidskeuze in de oordeelsvormende raad
worden behandeld op 8 februari en besluitvormend op 25 februari 2021.
3. Eindinspectie huidige atletiekbaan
Op 23 april 2020 vindt de inspectie plaats. De verbeterpunten die de vereniging uit moet voeren
zijn al gebeurd. De gemeente heeft de scheuren hersteld en belijning gezet en het juiste zand is in
de verspringbak geplaatst.
SV Diomedon geeft aan de Polsstokhoogspringvoorziening wordt verwijderd, hier wordt erg weinig
gebruik van gemaakt.
Benny en Dorien hebben 26 oktober a.s. contact over de herkeuring van de baan.
4. Beleidskeuze atletiekbaan
Marjolijn legt uit dat er twee keuzes voorgelegd gaan worden;
1. Volledige renovatie van de atletiekbaan (inclusief ondergrond).
2. Trainingsbaan met een sandwichcoating (exclusief ondergrond).
Benny en Marjolijn zijn in overleg met de Atletiekunie. Zij doen er alles aan om de baan ook
wedstrijdgeschikt te maken. De baan moet hiervoor aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen zoals
hoogteligging. De Atletiekunie is te spreken over de manier waarop de gemeente het overleg met
hen voert en heeft aangegeven mogelijk dispensatie te willen verlenen zodat de baan
wedstrijdgeschikt kan worden.
Dorien Verweij geeft aan dat SV Diomedon niet het plan heeft om een gigantisch grote vereniging
te worden. De wedstrijden voor de jeugd tot en met 12 jaar zijn belangrijk en dan vooral de
technische nummers zoals hoogspringen. Zij geeft aan iedere baansoort prima te vinden zolang de
baan maar wedstrijdgeschikt is. De vereniging traint nu al bij Spado in Bergen op Zoom.
Wanneer de baan alleen een trainingsbaan wordt dan moet de vereniging zich bezinnen of de
vereniging dan nog wel bestaansrecht heeft.
Dorien Verweij geeft aan overleg gehad te hebben met de Atletiekunie, Bob Thomassen.
Gezegd is dat de gemeente een goede adviseur (Jacques van Middelkoop) heeft. Als via een
onderbouwd rapport van hem zichtbaar wordt hoe de baan aangelegd kan worden, dat er dan
mogelijke compensatie kan komen.
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Benny en Marjolijn gaan in overleg met de aannemer en Adviesbureau Jacques van Middelkoop om
te kijken of de baan technisch in de buurt kan komen van de eisen die de atletiekunie stelt.
Een knelpunt is dat we op voorhand geen zekerheid krijgen. Pas als de baan er ligt en gekeurd
wordt zal er mogelijk compensatie verleend gaan worden.
Er wordt alles aan gedaan om eerder zekerheid over de compensatie te krijgen.
5. Inzet eigen middelen SV Diomedon
De eigen middelen van SV Diomedon zijn gering. De vereniging moet bezien of ze overeind kunnen
blijven. Het inzetten van middelen vanuit de vereniging is niet haalbaar.
Dorien Verweij doet de suggestie om eens te kijken op de website van maatschappelijk investeren.
Hier kunnen gemeenten tegen een lage rente geld lenen. Dit is wellicht een mogelijkheid voor
financiering van de atletiekbaan.
6. Groene loods
Joke de Kock geeft aan dat er overleg is geweest tussen SV Diomedon en VV Steenbergen over het
toekomstig gebruik van de groene loods. Afgesproken is dat SV Diomedon 25,5 m2 van de loods
overgedragen krijgt en VV Steenbergen 57,5 m2.
SV Diomedon neemt de kleedlokalen D en E in eigendom over.
Marjolijn geeft aan dat hiervoor een adviesnota naar het college gaat.
7. Sluiting
Dank aan SV Diomedon voor hun tijd en inbreng en sluiting van het overleg.
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