
Inspraakavond gemeente Onderhoud 
Donderdag 24-08-2015, 19:50 -2 0:00 uur. 
 
Voordat ik  mijn betoog hou, wil ik U eerst 2 vragen stellen.  
 
 Wat is het gemeentelijk beleid ten aanzien van sportende kinderen/jeugd? 
A. Behouden 
B. verminderen 
C. Vergroten 
 
 Wat is het gemeentelijk beleid ten aanzien van de leefbaarheid van dorpskernen? 
A. Behouden 
B. Verminderen 
C. Vergroten 
 
 
Ik denk namelijk dat beide punten door verenigingen waar een teamsport beoefend 
wordt (of dat handbal, voetbal of volleybal is, maakt niet uit), de antwoorden op deze 
beide vragen positief kunnen beinvloeden. 
 
Ik heb het al in ons bezwaarschrift gezet, maar een teamsport zoals Handbal is in onze 
ogen heel goed voor de ontwikkeling van een kind. 
 je leert er van samenwerken. Naast het samenwerken leert het kind ook: samen spelen, 
werken voor elkaar, elkaar helpen.  
Maar er wordt ook geleerd vrijwilligerswerk te doen.  
Doordat de kinderen op een teamsport zitten en gebonden zijn aan een vereniging 
wordt de individualisering tegen gegaan.  
In ons dorp zien we dat de sociale controle en betrokkenheid hoog is. De leden van de 
vereniging zijn betrokken bij de club en zullen elkaar en anderen dan ook aanspreken op 
sociaal (on)wenselijk gedrag op en rond het sportterrein.   
   
Handbal is nu nog een laagdrempelige sport en voor iedereen beschikbaar. Het is voor 
de ouders en kinderen een eerste aanraking met sport buiten de school om.  
 
 
 
Maar…… 
  



Wij hebben een berekening gemaakt van de kosten die de komende jaren op ons 
afkomen.  
In ons geval is de grootste kostenpost waarvoor we versneld geld moeten reserveren, 
het vervangen van de asfaltlaag in 2027. 
Zoals het voorstel er nu ligt, zal dat betekenen dat de contributie met 120 euro per lid, 
per jaar zal moeten worden verhoogd. Een verdubbeling dus!!! 
 
 Kunt  U mij vertellen hoe ik een verdubbeling van de contributie aan de leden moet 

uitleggen? 
 
En dan moeten ze ook nog meer vrijwilligerswerk gaan doen, wij krijgen er immers ook 
meer onderhoudstaken erbij. 
 
Ik ben heel erg bang dat er leden afhaken, U niet? 
 
En als de ouders die deze lastenverzwaring niet kunnen of willen dragen, zal dat nog een 
extra verzwaring voor de overige leden geven. 
 
Doordat er minder teams overblijven zal dat als neveneffect ook de inkomsten van de 
sporthal negatief beïnvloeden.   
…… Met als gevolg huurverhoging??? 
 
 
 
 
 
 
Uiteraard hebben we zelf ook gekeken hoe we deze moeilijke bezuiniging enigszins 
kunnen opvangen. 
 
Als eerste denken we dat er voor de gemeente en HVS wat te besparen is door het 
opknappen van de goten en tegels zoals nu gepland is, te combineren met het vervangen 
van het hekwerk.  
Nu de tegels en goten vervangen en over een jaar als het hekwerk vervangen moeten 
worden, weer kosten maken met herstel tegelwerk, goten en niet te vergeten de hoge 
Engineeringkosten!!!??  
Dat lijkt ons niet slim. 
 
Voor de vervanging van de asfaltlaag, moeten wij nu in 10 jaar een versnelde 
reservering doen, waar normaal 30 jaar voor staat. Eigenlijk kan  dat niet!! 
Wij zijn dan ook bang, en denken er zeer sterk over, om onze vereniging over een aantal 
jaar op te heffen als dit beleid in de gemeenteraad wordt goedgekeurd. 
 
Om toch een beetje positief te eindigen hopen we dat de gemeente inziet dat deze 
bezuiniging te zwaar op de sport verenigingen drukt en andere middelen gaat zoeken.  
Waarbij wij zelf denken aan het aanbesteden van het werk aan lokale aannemers. 
Lokale betrokkenheid in een dorp werkt!! 
 
Bedankt voor uw aandacht. 


