
Partij	  van	  de	  Arbeid	  Den	  Bosch	  
	  
Schriftelijke	  vragen	  art.	  39:	  Kunstgras	  &	  Emplina	  
	  
	  

's-‐Hertogenbosch,	  30	  maart	  2015	  	  
	  
	  
Geachte	  College,	  
	  	  
In	  het	  Raadsinformatiebulletin	  van	  26	  maart	  en	  in	  het	  Brabants	  Dagblad	  van	  27	  
maart	  hebben	  wij	  gelezen	  dat	  u	  heeft	  besloten	  in	  2015	  geen	  geld	  beschikbaar	  te	  
stellen	  voor	  de	  aanleg	  van	  kunstgrasvelden.	  U	  geeft	  aan	  eerst	  met	  verenigingen	  
een	  visie	  te	  willen	  ontwikkelen	  over	  de	  maatschappelijke	  rol	  van	  verenigingen	  
en	  optimale	  benutting	  van	  capaciteit.	  
	  	  
Met	  dit	  besluit	  wijkt	  u	  af	  van	  de	  door	  de	  Gemeenteraad	  vastgestelde	  
beleidsbegroting	  2015.	  De	  aanleg	  van	  één	  kunstgrasveld	  per	  jaar	  is	  een	  
raadsbrede	  wens	  juist	  ook	  vanwege	  de	  maatschappelijke	  rol	  van	  
buitensportverenigingen	  en	  de	  behoefte	  aan	  meer	  capaciteit	  bij	  enkele	  
verenigingen.	  Dit	  laatste	  blijkt	  ook	  uit	  uw	  eigen	  bericht	  dat	  dit	  jaar	  4	  
verenigingen	  een	  aanvraag	  in	  hebben	  gediend.	  De	  behoefte	  is	  groot:	  uit	  
berichtgeving	  van	  het	  Brabants	  Dagblad	  van	  30	  maart	  blijkt	  dat	  bijvoorbeeld	  
alleen	  al	  bij	  Maliskamp	  de	  laatste	  winter	  veertien	  trainingsavonden	  afgelast	  
werden	  evenals	  een	  behoorlijk	  aantal	  wedstrijden.	  	  
	  	  
Bovenstaande	  leidt	  voor	  de	  PvdA	  fractie	  tot	  de	  volgende	  vragen:	  
	  

• Waarom	  legt	  u	  deze	  beleidswijziging	  die	  afwijkt	  van	  eerder	  genomen	  
raadsbesluit	  niet	  voor	  aan	  de	  Raad?	  

• Bent	  u	  bereid	  de	  Gemeenteraad	  alsnog	  een	  besluit	  voor	  te	  leggen?	  
• Bent	  u	  het	  met	  de	  PvdA	  eens	  dat	  het	  beleid	  om	  jaarlijks	  een	  

kunstgrasveld	  aan	  te	  leggen	  juist	  is	  bedoeld	  omdat	  we	  de	  
maatschappelijke	  rol	  van	  buitensportverenigingen	  zo	  belangrijk	  is	  en	  we	  
hiermee	  capaciteit	  vergroten	  zodat	  meer	  kinderen	  kunnen	  sporten?	  

• Zo	  ja,	  waarom	  stelt	  u	  de	  aanleg	  dan	  toch	  uit?	  
	  
Naast	  kunstgrasvelden	  zijn	  er	  ook	  verenigingen,	  zoals	  VV	  Emplina,	  die	  al	  jaren	  
vragen	  om	  uitbreiding	  van	  grassportvelden.	  
	  

• Bent	  u	  op	  de	  hoogte	  van	  de	  vraag	  van	  VV	  Emplina?	  
• Bent	  u	  het	  met	  de	  PvdA	  fractie	  eens	  dat	  hoe	  een	  visie	  er	  ook	  uit	  komt	  te	  

zien	  er	  feitelijk	  een	  tekort	  is	  aan	  capaciteit	  bij	  VV	  Emplina	  en	  dat	  er	  
als	  een	  gevolg	  daarvan	  momenteel	  een	  wachtlijst	  ontstaat?	  

• Bent	  u	  met	  de	  PvdA	  fractie	  van	  mening	  dat	  er	  op	  korte	  termijn	  
duidelijkheid	  gewenst	  is	  voor	  VV	  Emplina	  over	  de	  vraag	  of	  en	  zo	  ja	  
wanneer	  de	  capaciteitsuitbreiding	  mogelijk	  zou	  zijn?	  

• Bent	  u	  bereid	  om	  het	  begrote	  geld	  toch	  in	  te	  zetten	  voor	  
capaciteitsuitbreiding,	  eventueel	  voor	  grassportvelden?	  

	  
In	  het	  raadsinformatiebulletin	  lijkt	  het	  alsof	  u	  ernaar	  toe	  wilt	  dat	  
verenigingen	  met	  ondercapaciteit	  activiteiten	  verplaatsen	  naar	  verenigingen	  
met	  overcapaciteit.	  
	  	  

• Hoe	  moeten	  we	  de	  opmerking	  in	  het	  raadsinformatiebulletin	  hierover	  
interpreteren?	  



• Bent	  u	  het	  met	  de	  PvdA	  fractie	  eens	  dat	  kinderen	  juist	  zo	  dicht	  bij	  
mogelijk	  in	  de	  eigen	  wijk	  moeten	  kunnen	  sporten	  (zoals	  ook	  in	  de	  
programmabegroting	  2015	  is	  opgenomen)?	  

• Zo	  ja,	  moeten	  we	  dan	  niet	  juist	  doorgaan	  met	  ons	  vastgestelde	  beleid	  en	  
met	  behulp	  van	  kunstgrasvelden	  of	  extra	  grassportvelden	  de	  capaciteit	  in	  
de	  wijk	  verhogen	  zodat	  meer	  kinderen	  kunnen	  sporten?	  	  

	  
Met	  vriendelijke	  groeten,	  
	  	  
Namens	  de	  fractie	  van	  de	  Partij	  van	  de	  Arbeid,	  
	  
Osman	  Cifci	  
Jeroen	  Weyers	  


