
Geachte raadsleden,

U heeft een uitgebreid raadsvoorstel mogen ontvangen met als onderwerp: Carroussel 
Groenoord – Nes Noord. Graag wil ik hier namens Hockeyclub Magnus op reageren. 
Wij vinden het belangrijk dat de raad goed geïnformeerd is, voorafgaand aan de 
besluitvorming. En daarvoor is het noodzakelijk dat u rechtstreeks van ons, als direct 
belanghebbebende, informatie ontvangt.

Uit dit voorstel  kan worden afgeleid dat Hockeyclub Magnus de partij is die ‘dwars’ ligt. 
Letterlijk wordt in het voorstel gemeld dat wij gaandeweg het traject van mening 
veranderd zouden zijn. Niets is echter minder waar. Wij hebben ons vanaf het begin 
open en constructief opgesteld, maar zijn in het proces een aantal malen verrast door 
de ontwikkelingen.

Wij zijn niet gelukkig met twee van de varianten die genoemd zijn in het voorstel:
• Alleen Honkbal naar Nes Noord
• Honkbal en Hockey naar Nes Noord, waarbij voor Hockey alleen het C-veld

beschikbaar is.

De wethouder stelt de raad voor dat de hockey en honkbal verhuizen naar Nes Noord. 
Na overleg met onze achterban en uitgebreid overleg in het bestuur komen wij tot de 
volgende conclusie / besluit.
Wij maken nadrukkelijk bezwaar tegen dit voorstel. Onder deze condities willen wij niet
verhuizen naar Nes Noord.

Toelichting conclusie / besluit
Wij zijn van begin af aan, tijdens de informatiefase, alleen geïnformeerd over het 
oorspronkelijke plan: Rugby en Hockey verhuizen naar Nes Noord. Wij hebben 
aangegeven daar in principe constructief aan mee te willen werken. Als alle voetbal 
geconcentreerd zou worden op Groenoord, leek het niet meer dan logisch dat wij als 
één na grootste betrokken club, met 12 teams, het Sportpark Nes-Noord zouden moeten 
‘dragen’. Nes-Noord zou in ieder geval alle avonden in week in gebruik zijn, met 
zaterdags 5 of 6 wedstrijden.
Daarbij zou deze verhuizing voor ons het ruimteprobleem van slechts één veld ter
beschikking te hebben oplossen.

Wij zijn als club pas begin september 2020 geïnformeerd, en onaangenaam verrast, door 
de informatie, dat het  oorspronkelijke plan van tafel was, en alleen nog over 
bovenvermelde twee varianten gesproken werd. Overigens vind u de oorspronkelijke 
variant nog wel terug in de tabellen in het raadsvoorstel.

In de nu aan de raad voorgestelde variant zouden wij moeten verhuizen, en de huidige 
eigen accommodatie opgeven, terwijl we niet (nu, noch in de toekomst) de 
mogelijkheid van extra ruimte krijgen. Sterker nog: alleen het meest afgelegen C-veld 
zou voor ons beschikbaar komen.
Wat onze leden (en bestuur)  steekt bij deze variant is dat juist voor de kleinste van alle
verenigingen, de honkbal, een buiten proporties staande grote investering wordt 
gedaan, en men voor minder dan 30 leden wél maar liefst twee velden (het huidige A- 
én B-veld) ter beschikking krijgt.
(N.B.: Met alle respect voor elke kleine vereniging die een sport wil beoefenen).



Wij hebben nu een oud en iets te klein clubgebouw. Maar het gebouw is van ons, is 
sfeervol, past bij de identiteit van Magnus, en (zeer belangrijk) ligt direct naast het 
hockey veld. Kortom, het draagt bij aan betrokkenheid, publiek bij wedstrijden, een 
goede clubsfeer en -identiteit. Essentieel voor een sportvereniging.
Op Nes Noord kunnen wij weliswaar (mede) beschikken over een nieuwer, moderner en
groter clubgebouw. Echter, het gebouw is wat te groot en heeft geen eigen sfeer. De 
combinatie met het veraf gelegen C-veld leidt tot een achteruitgang voor onze 
vereniging. Het belang van de vereniging is in dat geval nog het beste gediend bij 
blijven op Groenoord.

In de variant waarin alleen de Honkbal zou verhuizen zou voor ons in eerste instantie niet 
veel veranderen. Wij blijven op de bestaande plek, en er is geen extra ruimte 
beschikbaar. Alleen de parkeerdruk op zaterdag wordt nog hoger.
Uit de tekeningen bleek echter een zeer onaangename verrassing: ons eigen
clubgebouw was geschrapt; kennelijk werd van ons (verplicht) verwacht om te 
participeren in een nieuw te bouwen kantine/kleedkamer-accommodatie op 
Groenoord.

Samenvattend
De voetbal wordt met dit raadsvoorstel bediend in haar wens om op één plek te kunnen 
spelen, en ook de honkbal gaat er flink op vooruit qua infrastructuur. Wij gunnen dat 
deze verenigingen van harte, maar constateren dat de Hockey, de in grootte 2e 

sportvereniging van Schagen (sterk) achterblijft, moet blijven schipperen met de 
beperkte ruimte, op een achterafveld moet spelen en juist een onzekerder toekomst 
(sfeer, clubgevoel, risico voor het ledenaantal, maar ook financieel) tegemoet gaat.

Alleen met het eerder door de SARS gegeven advies kunnen wij goed leven. Dat lijkt ons 
een evenwicht advies: hockey (veld A/B) en eventueel rugby verhuizen naar Nes Noord.

In het licht van wat er nu ligt aan voorstel, en uitgaande van het algemene belang, van 
schaarse publieke middelen en de sport in de gemeente, verdient overigens wat ons 
betreft een lange termijn visie en oplossing de voorkeur.
Ons advies zou dan zijn, zoals aan het eind van het raadsvoorstel ook aangehaald
wordt, om op dit moment de miljoenen ‘op de plank te laten liggen’ en te reserveren 
voor een lange termijn-oplossing waarin bijna álle sportaccommodaties, inclusief de 
verouderde sporthallen, samengebracht en vernieuwd zouden kunnen worden.

Wij zijn graag bereid om het voorgaande nader toe toelichten.

Met vriendelijke groet,

Mirko Hruska

Voorzitter
S.M.H.C. Magnus
Telefoon: 
Mobiel: 
E-mail: voorzitter@hockeyclubmagnus.nl


