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Betreft; criteria kunstgrasvelden 

 

Geachte College, 

De gemeente Hellendoorn is een sportieve gemeente waarin velen takken van sport worden 

bedreven. Plezier, gezondheid, presteren en sociale contacten zijn motieven voor inwoners om te 

sporten. Belangrijk is, dat er in elk dorp een breed pallet aan sportmogelijkheden is. De mate waarin 

sportverenigingen in onze gemeente kunnen groeien is afhankelijk van de ruimte, de capaciteit en 

kwaliteit van de bestaande sportvelden. Toename van het aantal leden gaat samen met de 

toenemende capaciteit om te trainen en/of wedstrijden te spelen. 

Als een sportvereniging, hetzij voetbal, of andere veldsporten, door toename van het aantal leden 

met kwaliteitsverarming van de natuurgras sportvelden en capaciteitsproblemen te maken krijgt, is 

de aanleg van een kunstgrasveld een oplossing voor deze problemen. Steeds meer amateurclubs 

hebben kunstgrasvelden, de belangrijkste reden is dat de speelcapaciteit wordt verhoogd en er 

nagenoeg het hele jaar door op gespeeld kan worden. De sportbonden spelen hier ook op in.  

Om te kunnen bepalen of de aanleg van kunstgras noodzakelijk, wenselijk en betaalbaar is, is het 

volgens Lokaal Hellendoorn belangrijk om criteria te ontwikkelen waardoor elke aanvraag in de 

gemeente gelijk behandeld kan worden. Hierbij kan in overleg met de betrokken 

sportvereniging(en) gekeken worden naar de wensen en mogelijkheden in een gebied rond het 

sportveld waarbij sprake kan zijn van een win-win situatie. In Haarle is bijvoorbeeld behoefte aan 

woningbouwlocaties, zal door verbouwing de sporthal en Sportorant toekomstbestendig gemaakt 

worden en zal in de manege asbest verwijderd moeten worden. Het aanleggen van kunstgras kan in 

dit gebied de mogelijkheid bieden om een integraal gebiedsplan te ontwikkelen waarin verschillende 

partijen kunnen samenwerken, evt. accommodaties kunnen delen en er mogelijkheden ontstaan 

voor woningbouwlocaties. 



Lokaal Hellendoorn vraagt het college schriftelijk te  reageren voor woensdag 6 juni aanstaande en 

aan te geven of zij het eveneens belangrijk vinden om criteria op te stellen zodat elke aanvraag in de 

gemeente gelijk behandeld kan worden. 

Met vriendelijke groet namens Lokaal Hellendoorn, 

 

Hetty Ligtenberg-Grondman 

Thea ten Have 

Annemarie Dubbink 


