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Geachte leden en duoburgerleden,
Vorig jaar zijn de eerste twee toplagen van kunstgrasvoetbalvelden in onze gemeente vervangen (de Beek en Meilust).
Tijdens dit proces is gebleken dat de middelen die in de begroting gereserveerd zijn voor het vervangen van kunstgras,
niet toereikend zijn en ook qua planning niet aansluiten op de (praktische) levensduur van de toplagen.
Ook komende zomer moet een toplaag van een kunstgrasveld worden vervangen, maar zijn er geen middelen
opgenomen in de begroting. Het betreft veld 6 op sportpark Rozenoord en dit kan niet nog een jaar worden uitgesteld.
Het veld dateert van 2006 en is versleten.
Wij zijn voornemens de opdracht te verstrekken voorde renovatie van de kunstgrastoplaag en willen de financiële
consequenties verwerken in het 2e concernbericht 2018. Middels deze brief willen wij u nu reeds op de hoogte brengen
van dit besluit.
Daar hebben wij de volgende argumenten voor:
«
Het betreft geen nieuw beleid of investeringsvraagstuk, maar onderhoud ten behoeve van instandhouding. Het
veld moet worden onderhouden of uit de capaciteit worden gehaald, maar dat laatste is niet aan de orde.
»
Het niet vervangen kan gevaarlijke situaties opleveren voor sporters wat leidt tot onnodige extra kosten voor
reparaties, als dat überhaupt nog mogelijk is. De KNVB kan verbieden wedstrijden te spelen op dit veld en de
vereniging zal ontevreden zijn als het veld niet wordt vervangen.
» Om het onderhoud komende zomerperiode te kunnen uitvoeren is een regulier raadsvoorstel niet haalbaar qua
tijdspad.
* Voor een structurele oplossing is er opdracht gegeven om een nieuw MJOP (meerjarenonderhoudsplan) op te
stellen voor de buitensportlocaties. Dit zal gezamenlijk met het te actualiseren onderhoudsbeheersplan voor al
het gemeentelijk vastgoed in het najaar worden aangeboden aan de gemeenteraad om te kunnen verwerken in
de meerjarenbegroting zodat deze in de toekomst beter aansluit op de praktijk.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Mevr. A.M.A. Vrijenhoek
- de Vries, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277657.
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