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Gemeenteraad Papendrecht 
t.a.v. fractievoorzitters 
Postbus 11 
3350 AA  PAPENDRECHT 

Datum : 11 september 2020  
Betreft : kunstgrasveld 2021 
 

Geachte fractie, 

De afgelopen tijd was voor onze vereniging geen gemakkelijke tijd. In deze bijzondere periode doen 
wij er als bestuur alles aan om onze leden verantwoord te laten sporten en we voelen ons daarbij 
gesteund door u als lokale politiek. 
 
Naast alle beperkingen die dit Corona tijdperk met zich mee brengt, kampt onze vereniging al 
jarenlang met een groot tekort aan veldcapaciteit om onze ruim 800 actief spelende leden op de 
juiste wijze te kunnen faciliteren. 
 
We zijn dan ook op dat punt dankbaar voor de uitgesproken politieke steun. Het feit dat de realisatie 
van een tweede kunstgrasveld is opgenomen in de kadernota voor 2021 geeft ons vertrouwen voor 
de toekomst. 
Op dit moment wordt de belastbaarheid van onze huidige velden (3000 uur) jaarlijks met 2700 uur 
overschreden. De kwaliteit van de velden is ten gevolge hiervan ondermaats en trainingen worden 
dan ook met name in de najaar-/winterperiode regelmatig afgelast. 
Na onderzoek van de KNVB is tevens gebleken dat het aantal velden voor onze wedstrijd- en 
trainingsactiviteiten ver beneden het minimum niveau ligt en de verwachte demografische 
ontwikkelingen doen vermoeden dat het ledenaantal in de nabije toekomst nog verder zal stijgen. 
 
Alle reden dan ook om blij te kunnen zijn met het politiek voornemen het kunstgrasveld in de 
beoogde begroting op te nemen. 
Ik wil u dan ook namens het bestuur, maar met name vanuit onze ruim 800 spelende leden, 
bedanken voor uw steun. We verheugen ons uiteraard op de ingebruikname van het veld. 
 
Hoogachtend, 
 
 
Steven Wierckx 
Voorzitter vv Drechtstreek 
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Geachte heer Wierckx,

Dank voor uw e-mailbericht d.d. 12 september 2020. Uw mail is in goede orde
ontvangen.

Uw brief is geplaatst op de lijst van ingekomen stukken bij de raadsvergadering
van 1 oktober 2020. 

Wanneer u hierover nog vragen heeft of andere informatie wil over de
gemeenteraad, kunt u contact opnemen met de griffie. Dit kan door te bellen naar
14 078 of te mailen met griffie@papendrecht.nl.

Met vriendelijke groet,
Mariëtte Meijer

Griffiemedewerker Papendrecht

Aanwezig op: maandag, woensdag en donderdag

Wilt u reageren?
Reageer dan rechtstreeks op deze e-mail.
Let op! Wij behandelen uw reactie alleen als deze over de inhoud van uw zaak
gaat. Laat daarom het ingevulde zaaknummer bij 'onderwerp' staan. 
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