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Gemeente Steenbergen Per brief en email
T.a.v. College van B&W en gemeenteraad van gemeente Steenbergen 
Postbus 6
4650 AA Steenbergen

Steenbergen, 22 april 2021

Geacht College en gemeenteraad,

Via deze weg wil het bestuur van V.V. "Steenbergen" u van de volgende twee zaken op de hoogte stellen:

1. Extra kosten vanwege noodzakelijke grondverbetering voor de nieuwbouw kleedkamers.
2. Bestrating die aangepast dient te worden tussen nieuwbouw kleedkamers en kantinegebouw (zijnde 

de doorlopende weg vanuit hoofdpoort naar het Diomedon terrein).

Ad 1. Grondverbetering:
Tijdens de voorbereiding van de nieuwbouw is er een formeel sonderingsrapport opgesteld. Dit is ook 
bijgevoegd als bijlage. Echter op vrijdag 19 maart tijdens de sloop van de oude kleedkamers bleek er ook een 
kruipruimte aanwezig te zijn. U kunt dit zien op bijgevoegde foto's.
Hierna is (volgens procedure) een extra handsondering uitgevoerd door Kraak Bouwmanagement. Hieruit is 
naar voren gekomen dat de ondergrond niet stabiel genoeg is en dat een extra laag van 90 cm uitgegraven en 
weer aangevuld moet worden.
De kosten van dit onvoorziene meerwerk zijn - zie de bijgevoegde offerte - C 9.898 inclusief BTW ^ C 8.180 
exclusief BTW). Deze kostenpost komt voor V.V. "Steenbergen" totaal onverwacht en betekent een grote 
tegenvaller omdat deze kosten niet zijn opgenomen in de begroting van de nieuwbouw.

Ad 2. Bestrating:
Wij willen u vragen om het groot onderhoud aan het straatwerk, met name de bestrating tussen kantine en de 
nieuwbouw, uit te voeren tijdens de laatste fase van de nieuwbouw van de kleedkamers. Volgens onze 
informatie was dit reeds opgenomen in de groot-onderhoud planning van 2021.
De verwachting is dat de oplevering van de nieuwbouw in augustus/september 2021 zal plaatsvinden.

Door de nieuwbouw-activiteiten dient sowieso de bestrating aangepakt te worden. Ook willen we de toegang 
naar de kleedkamer toegankelijk maken voor mindervalide mensen met het oog op de start van G-voetbal in 
de gemeente Steenbergen. Dat betekent dus geen opstapjes meer maar gelijkvloerse bestrating met de 
kleedkamers.
Hopelijk kan ook de weg vanaf de hoofdpoort tot aan de gebouwen (kleedkamers en kantine) aangepakt 
worden. De toegangsweg vormt op die manier het visitekaartje van het gemeentelijk sportpark.
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Het is absoluut essentieel dat de bestrating klaar is als de kleedkamers opgeleverd worden. We kunnen de 
voetballers niet door zand/modder laten lopen om naar de nieuwe kleedkamers te gaan.

Het bestuur van V.V. "Steenbergen" is van mening dat de bestrating een hoge prioriteit heeft, omdat dit een 
cruciaal onderdeel is in de nieuwbouw van de kleedkamers. De extra kosten voor de noodzakelijke 
grondverbetering hebben we reeds goedgekeurd en deze werkzaamheden zijn ondertussen al uitgevoerd. Via 
deze weg willen we u in overweging geven of en zo ja hoe u V.V. "Steenbergen" hier vanuit de gemeente in 
zou kunnen ondersteunen. Als bestuur zijn we u daar op voorhand zeer erkentelijk voor.

Uiteraard zijn we bereid deze brief mondeling toe te lichten.

Hoogachtend,

Bestuur V.V. "Steenbergen"

W.M.M. Roovers W.C.M. v.d. Wegen
SecretarisVoorzitter
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Foto's sloop kleedkamers V.V. "Steenbergen" - maart 2021
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Naast voetpad, is een rode latei te zien van de kruipruimte
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Verdere uitgraving


