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Geachte hr. P.A. Jager 
 
Hierbij maken wij als Atletiekvereniging TAS’82 onze zienswijze kenbaar met betrekking tot 
de Kadernota Accommodatiebeleid van Oktober 2014. 
 
Naar aanleiding van de Concept Kadernota en het bijbehorende schrijven van 2 oktober j.l. 
met het kenmerk 14.113439 zouden wij het op prijs stellen als u onderstaande opmerkingen 
mee wilt nemen in deze kadernota. 
 
Naar aanleiding van de brief van 2 oktober j.l. kunnen wij in de Concept Nota de teksten als 
“samen”, “gezamenlijk”, “gezamenlijkheid” dus schrappen en vervangen door “de 
vereniging”. De Gemeente trekt zich volledig terug en legt alle verantwoordelijkheid inclusief 
alle financiële risico’s bij de sportverenigingen waar wij het pertinent mee oneens zijn. 
 
Wij als sportvereniging mogen dus zelf opdraaien voor de Gemeentelijke doelstellingen met 
betrekking tot het voorkomen van obesitas bij de jeugd en zorgen dat ouderen meer gaan 
bewegen. 
 
De effecten van de kadernota (en dan met name de brief van 2 oktober j.l) zijn totaal niet 
onderzocht op haalbaarheid en/of financiële gevolgen voor de verenigingen. Overdracht van 
accommodaties zal gepaard gaan met frictiekosten. Deze zijn nergens in de nota of 
betreffende brief van 2 oktober terug te vinden. Als dit beleid zich ongewijzigd doorzet vrees 
ik dat menig sportvereniging verdwijnt. 
 
Volgens de brief van 2 oktober heeft de Gemeente nu en in het verleden NIETS gereserveerd 
voor het uitvoeren van groot onderhoud en renovatie. Maar de zelfde Gemeente schuift dit 
groot onderhoud en renovatie nu wel in de schoenen van de sportverenigingen die, zo 
verwacht de Gemeente, hiervoor wel gaan reserveren. Alleen de 20 jaar die staat voor het 
vervangen van de toplaag van onze kunststof accommodatie is bij ons nu wel teruggebracht 
tot 6 jaar (2016-2022) waarin wij €. 200.000,- moeten opbrengen voor het uitvoeren van 
deze renovatie. Naar onze mening een zeer onredelijke voorstel. 
 
Op bladzijde 14 onderaan staat dat de twee atletiekbanen in Warmenhuizen en in Schagen 
NIET voldoen aan de normen voor jeugd- en seniorenwedstrijden. Deze stelling 
(inventarisatie Sportvoorzieningen Schagen van Sportservice Noord Holland) is per definitie 
onjuist. 
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De atletiekaccommodatie in Warmenhuizen voldoet aan alle eisen en er worden regelmatig 
wedstrijden op georganiseerd voor de jeugd en senioren. 
 
De atletiekaccommodatie in Schagen is voor wat betreft de belijning afgekeurd omdat het 
bedrijf (ingehuurd door de Gemeente) verkeerde belijning heeft aangebracht. Wij zijn sinds 
eind 2013 met de Gemeente in overleg om de belijning aan te laten passen. Door 
tegenwerking van het Gemeentelijke apparaat (fusiebesprekingen en een verbod op 
uitgaven) is daar tot op heden NIETS aan gedaan en we zijn inmiddels eind 2014. 
Ook op onze accommodatie worden tot op heden gewoon jeugd- en seniorenwedstrijden 
georganiseerd. Voor competitiewedstrijden gaan wij inderdaad naar Heerhugowaard, 
Alkmaar, Hoorn, Grootebroek en Den Helder omdat deze verenigingen beschikken over het 
kader om competitiewedstrijden te organiseren. Wij hebben zelf een gecombineerde 
competitieploeg met DOKEV en Noordkop die in deze wedstrijden uitkomt.  
 
Op bladzijde 28 onder Atletiek stelt u de vraag of beide atletiekaccommodaties in stand 
gehouden moeten worden. Mag ik u er op wijzen dat de 2 verenigingen beiden circa 400 
leden hebben met een 4-laans accommodatie waarbij wij, als TAS ’82, nu al tegen het 
maximum van de baanbezetting aan lopen. 
Op dinsdag hebben we zelfs aan de eind van de middag een extra training ingelast om ’s 
avonds de baan (met 2 avondtrainingen) te ontlasten. Dit argument geldt ook voor NOVA.  
Net als bij voetbal (aantal leden geeft het aantal benodigde velden) zijn er ook bij de atletiek 
grenzen aan het aantal leden bij een 4- / 6- / 8-laans accommodatie. Samenvoeging 
betekent dat er een 8-laans accommodatie verwezenlijkt moet worden. 
 
Wat u met bovenstaand beweert is dat er binnen de Gemeente Schagen dus GEEN 2 of meer 
accommodaties mogen zijn waarop dezelfde sport wordt bedreven. Met 12 
voetbalverenigingen, 9 handbalverenigingen en 11 tennisverenigingen in dezelfde Gemeente 
Schagen kunt u dat argument niet staande houden. 
      
Ook het argument dat, om op wedstrijdniveau uit te komen, er uitgeweken wordt naar 
accommodaties buiten de Gemeente Schagen is natuurlijk belachelijk. Er zal wel getraind 
moeten worden op deze technische onderdelen als verspringen, hoogspringen, kogelstoten, 
discuswerpen en speerwerpen om op officiële wedstrijden uit te kunnen komen en een knap 
resultaat neer te kunnen zetten. Mag ik u er opmerkzaam op maken dat deze onderdelen al 
gefinancierd zijn en onderhouden worden door de verenigingen zelf. Ook onze wegatleten 
willen veilig en verantwoord kunnen trainen. 
 
Wij verzoeken u om, bij het vaststellen van de definitieve Concept Nota, rekening te houden 
met bovenstaande argumenten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Ton Berkhout 
Voorzitter TAS ’82 Schagen 


