
Geachte leden van de Commissie Grondgebied, 

  

  

In een eerder overleg met de projectleider Helen Amerika is onderstaande variant besproken.  Deze 

zogenaamde tussenvariant is naar voren gekomen naar aanleiding van de laatste 

bewonersbijeenkomst die in het Dorpshuis is gehouden. 

  

Daarnaast is deze discussie ook binnen de leden van de voetbalverenging gevoerd waarbij deze 

voorkeur ook naar voren kwam. 

  

Ook donderdag jl. tijdens de beeldvormende avond zijn er door bewoners uit het dorp Vogelenzang 

nogmaals opmerkingen over gemaakt.  

  

In onderstaande samenvatting heb ik voor u alle argumenten nog eens op een rij gezet. Als deze 

tussen variant wordt toegevoegd zijn alle opties gedekt om bij de uitwerking en inrichting de 

optimale versie mogelijk te maken. 

 

 Dank voor uw aandacht en ik wens u vanavond een goede en positieve vergadering toe, 

  

Vriendelijke groet, 

  

Reinier Veldhuizen 

  

Voorzitter S.V. Vogelenzang. 

  

  

  

Argumenten die bijdragen tot de keuze voor de tussenvariant: hoofdveld natuurgras, training- en 

activiteiten: ½ kunstgrasveld 

  

In een eerder stadium van dit project hebben wij als club over de maximale variant, 1 ½ 

kunstgrasveld voor de S.V. nagedacht. Gezien de kosten voor deze variant vonden wij als voetbalclub 

het maatschappelijk niet verantwoord. De vitale variant behelst 1 ½ natuurgrasveld. 

  

Onderstaande argumenten doen wat ons betreft recht aan het bespreken van een tussenvariant. 

   

  

# Uit de opmerkingen van uit de laatste bewonersbijeenkomst in het dorp, de houtsnijdende 
argumenten binnen de club en de beeldvormende avond van donderdag jl. in het Gemeentehuis van 
de sprekers blijft de vraag of er wel voldoende veldcapaciteit, zoals beschreven in de vitale variant 
overblijft als de groei voor de vereniging door gaat zetten. 
  
Omdat de S.V. Vogelenzang meer dan de helft van haar capaciteit ter beschikking wil geven voor de 
huizenbouw blijft de vraag nog steeds of de capaciteit die overblijft in de vitale variant voldoende is om 
de senioren en met name ook de jeugd het hele seizoen kan doortrainen.  

  

Het klimaat heeft ons de laatste jaren regelmatig kennis laten maken met extreem weer en de vitale 

variant van alleen 1 ½ natuurgras betekent meer dan waarschijnlijk regelmatig perioden van niet 

gebruik maken van de velden. Natuurvelden hebben te lijden onder regen, vorst, zon en andere 

natuurverschijnselen. 

  



In de oude situatie heeft de S.V. dan de mogelijkheid om uit te wijken naar een alternatief veld, zoals 

bijvoorbeeld het ijsbaanveld. Omdat deze alternatieven ter beschikking zijn gesteld zou een half 

kunstgrasveld de club de mogelijkheid geven om het hele jaar door capaciteit te nemen. 

  

Als club steken wij veel energie en aandacht in onze jeugd in het dorp. Wij willen ze een plek bieden 

om het hele jaar te kunnen voetballen. Een half kunstgrasveld zou deze ruimte kunnen geven en 

daarnaast geeft het ons als club de mogelijkheid om vaker activiteiten en toernooien te kunnen 

organiseren.  

  

Al jaren kunnen wij als voetbalclub terugkijken op een goede samenwerking met IKC de 

Paradijsvogel. Regelmatig worden onze velden ter beschikking gesteld aan de schooljeugd voor 

buitensport activiteiten.  

Daarnaast zou het halve kunstgrasveld ook ruimte kunnen bieden aan de activiteiten van het 

jeugdhonk wat nu zijn plek heeft in het Dorpshuis. 

  

Een half kunstgrasveld zorgt ervoor dat deze activiteiten het hele jaar doorgang kunnen vinden en 

dat met name de jeugd altijd terecht kan. 

   

   

  

 


