
  
Raadsnota : 188148  Onderwerp : Restant credit sportpark “de Contreie”, 

Voorzitter, 

In 2012 is er dit credit beschikbaar gesteld voor realisatie sportpark “de Contreie “, gezien het prima 

eindresultaat een geweldige keuze. 

Dat kantine, kleedkamers en voorste gedeelte kunstgrasveld na een korte tijd, door brand verloren 

zouden gaan, wekte  grote verbazing en was voor ons allen een nachtmerrie. 

De wijze van aanpak voor de wederopbouw en het eindresultaat mogen er zijn. 

Gemeentebelangen spreekt complimenten uit naar de personen welke hier aan hun steentje hebben 

bijgedragen.  

Door dit mooie resultaat is het mogelijk, om in deze financieel moeilijke tijd, enkele andere sport 

gerelateerde  behoeften te financieren. 

Allereerst de kleedkamers bij v.v. OVV , goede zaak , zijn al jaren een probleem, niet meer van deze 

tijd als je een tegenstander na de wedstrijd, ook nog onder de douche tegenkomt. 

Gemeentebelangen betreurt alleen, dat deze extra kosten nodig zijn, als herbestemming gebied was 

afgerond, waren deze kosten overbodig. 

Hopelijk is er binnen 2 jaar duidelijkheid over herbestemming sportpark, anders staan we dan weer 

voor extra uitgave. 

Gezien de noodzaak, heeft Gemeentebelangen  er geen probleem mee,  dat realisatie voor de 

votering  van de financiën heeft plaatsgevonden. 

Aan een goede start van seizoen, hechten wij in deze meer waarde. 

Dat hoofd - leidingen welke gedeeltelijk onder en naast gebouw liggen kwetsbaar zijn, was bij ons 

bekend en vinden we als gemeentebelangen zorgelijk. 

Om vernoemde reden hebben we bij realisatie recreatieoord de warande er altijd op aangedrongen, 

dat vernoemde leidingen in goede staat moesten zijn. 

Wilden  risico voor  openbreken nieuwe zwemvloer uitsluiten. 

Ook in deze verbazing over de ongebruikelijke bijdrage van Vaasen, de aannemer welke voor 50% 

van de kosten zorgdraagt. 

Is dit een oplossing van een nalatigheid, hoor graag van U. 

Actualiseren met verenigingen welke actief zijn op gemeentegrond, kunnen wij ons vinden. 

Afspraken moeten voor zowel verhuurder als gebruiker duidelijk en rechtsgeldig worden vastgelegd, 

betreuren alleen de hier mee gemoeide hoge kosten. 

Resteert een bedrag van € 128.150,- , zien dit als een investeringsruimte voor de sport en verzoeken 

U dit bedrag als zodanig te labelen. 

Zien dit graag in raadsvoorstel terug , zo dat we als raad hierin gekend worden en keuzes kunnen 

maken.  

Voorzitter :  

Amendement investeringsruimte sport. 

Gemeentebelangen verzoekt U het resterende bedrag groot € 128.150,- te labelen als 

investeringsruimte sport. 

In raadsstuk gedane toezeggingen en wensen te benoemen, de keuze aan de raad latende . 

 

Tot zover eerste termijn     

        


