Betreft : Multifunctioneel sportveldproject Sportpark van der Aart

Haarlem, 25 Oktober 2018

Geachte Wethouder, Beste Merijn,
Langs deze weg benaderen we u als gezamenlijke sportverenigingen van het sportpark van der Aart.
We doen dit namens Voetbalvereniging Onze Gezellen, Honk en Softbal vereniging Onze Gezellen,
Softbalvereniging Schoten, Rugbyclub Haarlem en Voetbalvereniging VVH Velserbroek.
Het betreft hier het verzoek voor de aanleg van een multifunctioneel kunstgrasveld met verlichting
op de plaats van het huidige trainingsveld van de rugbyclub Haarlem alsmede het aanbrengen van
verlichting op het huidige veld 3 van Onze Gezellen. De bedoeling is dat we hiermee kunnen blijven
voldoen aan de groeiende vraag naar wedstrijd- en trainingscapaciteit en dat we de kwaliteit van de
sportbeoefening in de groeistad Haarlem ook in de komende jaren kunnen blijven garanderen.
Hierbij zal zowel aandacht zijn aan topsport / prestatiesport als aan de breedtesport.
Wat is het geval?
-

-

Bij genoemde verenigingen is sprake van groeiende ledenaantallen Met name is dit het geval
bij de Rugbyclub Haarlem , Voetbalvereniging Onze Gezellen en Honk - en Softbalvereniging
Onze Gezellen.
Er wordt bij genoemde verenigingen op een steeds beter niveau sport bedreven, waardoor
eisen gesteld aan de accommodatie ook toenemen
De vraag naar meer trainingscapaciteit neemt toe door een combinatie van groeiende
ledenaantallen en toenemende behoefte aan trainingstijd per team
De benutting van de wedstrijdcapaciteit loop tegen het maximum aan door het groeiend
aantal wedstrijden
Onze verenigingen realiseren zich dat de gemeente investeert in hun accommodaties en dat
daar indien mogelijk het faciliteren van activiteiten in het sociale domein tegenover mag
staan. Voorbeelden hiervan zijn het Walking Football voor kwetsbare ouderen bij Onze
Gezellen en het Turnover project voor Jongeren bij de Rugbyclub Haarlem.

Wat stellen wij voor?
-

Aanleg van een kunstgrasveld met verlichting op het huidige trainingsveld van de rugbyclub
Haarlem dat indien gewenst ook gebruikt kan worden voor voetbaltraining.
Aanleg van verlichting op veld 3 van Onze Gezellen op een dusdanige wijze dat het mogelijk
wordt ook `s avonds softbal- en jeugd honkbalwedstrijden te spelen en te kunnen voldoen

-

-

-

aan de toenemende vraag bij Onze Gezellen van het aantal trainingsuren van zowel de honken softbal als de voetbal. Veld 3 van onze Gezellen blijft dan natuurgras.
De verlichting zal ervoor zorgen dat de velden ook `s avonds gebruikt zullen kunnen worden,
wat de grote winst voor de betrokken verenigingen zal opleveren in zowel aantal beschikbare
wedstrijd- en trainingsuren als de mogelijkheid om met name softbalwedstrijden ook
helemaal uit te kunnen spelen zonder hiervoor concessies te hoeven doen aan vereiste
aanvangstijd.
Het gebruik van het veld zal in goed onderling overleg gebeuren en vereist geen
betrokkenheid van de SRO. De eerste constructieve gesprekken hierover hebben al
plaatsgevonden.
Als bijlage treft u aan een uitgewerkte situatietekening die duidelijk maakt hoe de twee
velden samen één multifunctioneel veld vormen.

Wanneer zou dit idealiter moeten worden gerealiseerd?
-

-

-

Aangezien het voorstel voor veld 3 natuurgras met verlichting is wordt het wellicht mogelijk
om dit deel van het plan al eind maart 2019 gereed te hebben, zodat het op tijd klaar is voor
de start van het honk- en softbalseizoen en ook de voetbal- en rugbytrainingen er vanaf
Augustus 2019 op zouden kunnen starten.
Idealiter zou de aanleg van het kunstgrasveld voor de rugbyclub gedurende de zomerstop
van een (rugby)seizoen moeten worden aangelegd. Idealiter zou dit dus na het seizoen
2018-2019 moeten plaatsvinden.
Indien dit niet realiseerbaar mocht zijn dan heeft de aanleg van de verlichting van veld 3
prioriteit. Na deze aanleg is er ook meer flexibiliteit op het sportpark om gedurende de
aanleg van het kunstgrasveld tijdelijk te schuiven met de benodigde/beschikbare veld- en
trainingscapaciteit.

Het bovenstaande is een zeer beknopte omschrijving van wat onze verenigingen nodig hebben om de
komende jaren te kunnen blijven voldoen aan de toenemende vraag. Door samenwerking in dit
project laten wij zien dat we ons realiseren dat we samen veel meer kunnen realiseren dan wanneer
iedere vereniging dit op eigen houtje nastreeft. En uiteraard realiseren we op deze wijze ook een
maximale efficiency als het gaat om de inzet van investeringsgelden door de gemeente.
Uiteraard zijn we bereid onze wensen nader toe te lichten. Feit is dat we zoals de ontwikkelingen nu
gaan uit ons jasje groeien. Als we niet aan de groeiende vraag zullen kunnen voldoen levert dat
zonder twijfel ook een bedreiging op voor de continuïteit van onze verenigingen in de komende
jaren. Stilstand zal dan achteruitgang betekenen. En dat is iets wat we ten koste van alles willen
voorkomen.
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