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postbusS - Doorgest.: accomodatiebeleid 

Van: Bestuurssecretariaat Gemeente Schagen 

Aan: postbus8 

Datum: 5-11-2014 8:36 

Onderwerp: Doorgest: accomodatiebeleid 

Bijlagen: Brief Accomodatiebeleid.docx; mail drainage.pdf 

Stuknummer: 14.116075 

GEMECNTE SCHAGEN 
Goedemorgen, 

Graag deze mail inboeken. 

Mvg 
Patricia 

5 NOV 2014 

>>> "Willian" <wmantel@ziggo.nl> 4-11-2014 19:23 >>> 
Beste heer/mevrouw, 

Hierbij toegevoegd ontvangt u een schrijven namens het bestuur van v.v. Oudesluis. 
Wij maken ons echt zorgen dat de woonkern Oudesluis langzamerhand doodbloed met de huidige 
voornemens. 
Inmiddels moet de school op het dorp ook al sluiten omdat nieuwbouw al langere tijd is tegengehouden en 
het dorp daarmee vergrijst. Als nu ook de subsidie voor zo'n 7096 gekort zal worden voor onze vereniging 
(omdat dit vervolgens op jeugdleden wordt gebaseerd) en onderhoudt van accommodaties op het bordje 
van de verenigingen terecht gaat komen, zou dit wel eens het laatste duwtje kunnen zijn om Oudesluis 
kopje onder te laten gaan. 

Wij vragen u alle voornemens nog eens goed te overdenken en bijgaand document omtrent onze 
accommodatie door te nemen. 

Met vriendelijke groeten, 
v.v. Oudesluis 

W. Mantel (secretaris) 
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v.v. 

1921 

VOETBALVERENIGING .OUDESLUIS' 
OPGERICHT 26 NOVEMBER 1921 te 

OUDESLUIS (N.H.) 
KONINKLIJK GOEDGEKEURD 9 MEI 

1960 Stbl.no.47 

Secretariaat V.V. Oudesluis 
p/a W.Mantel 

Jippesstraat 1 
1757 PP Oudesluis 
Tel: 0224-541316 
info@vvoudesluis.nl 

Aan: Gemeente Schagen Oudesluis, 3 november 2014 
College van B&W 
Postbus 8 
1740AA Schagen 

Onderwerp: Accomodatiebeleid gemeente Schagen 

Geachte College, 

Naar aanleiding van het voorstel voor het nieuwe accomodatiebeleid van de gemeente 
Schagen, waarbij de verenigingen op basis van zelfredzaamheid geacht worden hun 
terreinen zelf te gaan onderhouden, willen wij als vereniging een aantal dingen naar voren 
brengen. In het accomodatiebeleid wordt gesteld dat de accommodatie in goede staat 
gebracht moet worden alvorens dit over te dragen. In het kader hiervan de volgende punten 
welke onderhoudt behoeven. 

Ballenvangers hoofdveld, de netten zijn zeer slecht, voorkeur geniet dezelfde 
constructie als op het trainingsveld. 

- Afrasteringshekken sportcomplex, herstel van gebreken zoals gaten en het recht 
zetten van de toegangspoort. 
Hekwerk op het speelveld, herstel van los zittende stangen e.d. 
De doelen op het hoofdveld staan niet recht tegen over elkaar 
Beoordeling lichtmasten trainingsveld op onderhoud en veiligheid 
Onderhoud groenvoorziening rondom de beide velden 
Drainage hoofdveld 

Hierbij ligt de prioriteit bij de drainage van het hoofdveld, deze is heel slecht en dit punt wordt 
al vele jaren aangekaart. Sedert 2010 is er een noodoplossing toegepast in de vorm van een 
grindput, maar dit biedt onvoldoende soelaas. In 2012 heeft er een bodemonderzoek 
plaatsgevonden, helaas hebben wij hier nooit een terugkoppeling van ontvangen. In 2010 
was reeds toegezegd door de gemeente (bij monde van Jaap Blokker) dat de drainage 
waarvan gebleken was dat deze gerepareerd moest worden, zou worden verbeterd (zie 
bijlage). Renovatie van het veld diende onderzocht te worden en zou de gemeente op terug 
komen, dit is niet gebeurd. Het huidige veld ligt nu reeds zo'n 30 jaar zonder renovatie. 

Wij hopen u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben over de zaken die nog aangepakt 
dienen te worden voordat er een overdracht kan plaatsvinden. 

Met vriendelijke groet namens het bestuur van v.v. Oudesluis, 

W.Mantel 
secretaris 



C. Bijl 

Van: 
Verzonden: 

Onderwerp: 

Aan: 
C C : 

J Blokker [J.Blokker@zijpe.nl] 
woensdag 1 december 2010 8:30 
C. Bijl 
m vanNieuwenhuijzen 
RE: Betr.: Drainage hoofdveld W Oudesluis * verlichting 

Hallo Oor, 
Eerst gaan we de drainage waarvan gebleken is dat deze gerepareerd moet worden, verbeteren. Dit lost al veel 
problemen op. 
Renovatie van het veld dient onderzocht te worden, daar komen we nog op terug. 
Om een en ander in de begroting 2011 op te nemen daarvoor is het te laat. 

Met vriendelijke groet, 

Jaap Blokker 

"C. Bijl" <cbijloudesluis@quicknet.nl> Dinsdag 30 November 2010 
Goedemorgen Jaap, 

Nog even terugkomend op de drainage en voetbalveld v.v. Oudesluis. 
We kunnen denk ik wel stellen dat de conditie van het sportveld steeds verder achteruit gaat gezien de slechte 
drainage, harde laag tussen aarde en drainage (met lange pennen vertidrainen) en de zanderige onderlaag 
achterzijde veld. 
De grindput kan, denk ik, gezien worden als noodoolossing. 
Wat zijn de definitieve vervolg acties. Nteuwe drainage, harde onderlaag verwijderen, enz. enz.?? 
Of kunnen we stellen dat het sportveld rigoureus vernieuwd dient te worden (na ± 30 jaar). 
We zijn nog voor het einde van 2010, misschien kan dit nog op de begroting 2011. 

Het is groots, maar misschien moeten we hieraan denken, het vernieuwen van het hoofdveld. 
Jaap, wil je dit in beraad nemen? 

Wij horen van je. 

Met vriendelijke groet, 

Cor Bijl 
Secr. V.V. Oudesluis (BBFW754) 
p/a Jippesstraat 78 
1757 PT Oudesluis 
D 0224223045 

0646193244 
S cbijloudesluis@quicknet.nl 

Van: J Blokker [mailto:J.Blokker@zijpe.nl] 
Verzonden: dinsdag 9 november 2010 7:21 
Aan: C. Bijl 
Onderwerp: RE: Betr.: Drainage hoofdveld W Oudesluis + verlichting 

Hallo Cor, morgen dinsdagochtend zijn er enkele mensen van Sneekes die een grindput maken aan het einde van 
de drain die langs het doel loopt en ter hoogte van de verste doelpaal de drain opgraven en door verbinden. 
Groet, Jaap Blokker 

>>> "C. Bijl" <cbijloudesluis@quicknet.nl> Maandag 8 November 2010 >>> 
Goedemorgen Jaap, 

l 


