
Warmenhuizen, 26 juni 2016 
 

 

 
Geachte dames en heren van de raad, 

 
Graag uw aandacht voor het volgende.  

 
In de begroting wordt voorgesteld in te stemmen  met het beschikbaar stellen van een krediet nodig voor het 

aanleggen van een kunstgrasveld met lichtinstallatie bij voetbal vereniging VIOS in Warmenhuizen. 

Als aanwonenden van de voetbalvelden zijn wij op dit moment mogelijk op de verkeerde plaats of op het 

verkeerde moment om onze ongerustheid naar voren te brengen. Maar om te voorkomen dat wij voor een 

voldongen feit komen te staan wil ik u hierbij van onze zorgen op de hoogte brengen. 

 
Laten wij, als aanwonenden beginnen te stellen dat wij in beginsel niet tegen het aanleggen van een 

kunstgrasveld zijn! Wij kunnen ons voorstellen dat een voetbal vereniging een dergelijke faciliteit nodig heeft 

om aan de vraag naar trainings- of wedstrijd uren te voldoen. 

 
Wat ons als aanwonenden van de voetbalvelden wel zorgen baart is dat het bestuur van de voetbal 

vereniging in beginsel heeft aangegeven om het nieuw in te richten veld, met lichtinstallatie aan te leggen 

op de plaats van het zg B veld. Dit veld grenst met de lange zijde aan de tuinen van de bewoners van de 

Pastoor Willemsestraat. Een en ander zal betekenen dat de te plaatsen lichtmasten mogelijk op de 

erfscheiding komen te staan. Bovendien zullen de “dug out’s” nog verder richting woningen verplaatsen 

worden omdat er rondom de kunstgras velden meer ruimte nodig is voor boarding en trottoir.  

 
Dit alles zal voor de aanwonende betekenen dat er in toenemende mate overlast te verwachten valt van 

geluid en licht. U kunt zich voorstellen dat spelers in het heetst van de strijd elkaar niet vriendelijk verzoeken 

om een bal te spelen maar dit over grote afstanden plegen te doen met een “HE  KEES HIEROO…..” of “HÈ 

SCHEIDS….” En dat is toch, ook nu al, schrikken. 

Bovendien zal “de Warmenhuizer jeugd”, buiten de uren die door VIOS ingevuld gaan worden, gebruik gaan 

maken van dit veld. Vaak met het gebruik van de voor de jeugd onmisbare “boom box”.  

 
Op dit moment is dit veld NIET verlicht en wordt dit veld gebruikt voor trainingen in de middag en vroege 

avond. In het weekend jeugd wedstrijden op de zaterdag morgen. En meestal 2 wedstrijden op de zaterdag 

en 2 op de zondag. Trainingen en andere wedstrijden vinden nu ook plaats op de al verlichtte C en D velden. 

Prima, hier zijn wij aan gewend. Ook nadat jaren geleden, bij de herinrichting het voetbalveld deze meer in 

onze richting verplaatst werd waarbij er heel veel groen verdween en de dug outs nagenoeg in onze 

achtertuin kwamen te staan. 

Met het B veld voorzien van kunstgras en licht zou dat inhouden dat er op dit  B veld in de avond uren, 

mogelijk tot 22.00 uur, en in toenemende mate in het weekend gespeeld gaan worden. Bij slechte weer, en 

dat is het helaas frequent, zullen hier, en daar hoef je geen geleerde voor te zijn, van de vroege ochtend tot 

de late avond, wedstrijden en trainingen gehouden worden. 

 Met de daarbij te verwachten, toenemende geluid en de nieuw te verwachten licht overlast tot gevolg! En 

dat….,  VAN ONZE DIRECTE BUREN. 

 
Als gezegd zijn wij niet tegen het uitbreiden van de accommodatie met kunstgras en lichtinstallatie …… 

MAAR, niet op het B veld temeer daar er meerdere, en betere alternatieven zijn!  

 
VIOS zou, en daarin kan u mogelijk een rol spelen, het A, of D veld kunnen gaan benutten voor de ombouw. 

Het voordeel hiervan is dat NIEMAND hier meer of minder overlast door krijgt. Bovendien heeft het D veld al 

een licht installatie, dit zou mogelijk kosten kunnen gaan besparen, èn kan de brede basis school “de HOGE 

VEN” dmv het oversteken van alleen een fietspad voor de gym lessen gebruik gaan maken van dit 

kunstgrasveld. Ons dunkt dat ook dit een win win situatie oplevert. 

 
Daarom het verzoek van de bewoners van de Pastoor Willemsestraat om zeker akkoord te gaan met het 

verstrekken van het krediet maar…., er de voorwaarde aan te verbinden het kunstgrasveld met licht installatie 

uitsluitend aan te laten leggen op het A of het D veld. 

 

 
Rest ons nog te zeggen dat; 



Recent onderzoek heeft uitgewezen dat geluidsoverlast over  20 jaar het milieu probleem met de grootste 

impact op de volksgezondheid zal zijn…… 

 
Wij danken u voor uw aandacht 

 

 

 

 
 


