
Werkbezoek Gemeente Waddinxveen



- Inleiding

- Huidige situatie (capaciteit Sportpark ‘t Suyt)

- Toekomst

- Visie en behoeftebepaling KNVB (Jozef van der Vooren)

- Conclusies

- Aandachtspunten Raadsleden

- Rondleiding- en borrel

Programma



Inleiding

Waarom zijn we bij elkaar? 

• Gemeente Waddinxveen groeit – Be Fair groeit harder 

• Capaciteit- en kwaliteit (velden) Sportpark ‘t Suyt zwaar onder druk

• ‘t Suyt moet mee in de ambitie en ontwikkeling van Waddinxveen 

• Samenwerking Gemeente en BeFair is cruciaal bij het werken aan oplossingen

• Op bestuurlijk niveau een duurzame relatie met de Raad, het College en ambtenaren

• Impressie van de dagelijkse gang van zaken op ‘t Suyt



BE FAIR ÍS WADDINXVEEN

De CVV Be Fair (opgericht in 1953) vervult als grootste vereniging van ons mooie dorp een cruciale maatschappelijke rol in

Waddinxveen. Ons sportcomplex is een centrale plek in de Waddinxveense sport. Wij zijn een snelgroeiende vereniging met

meer dan 1.000 leden waar generaties samenkomen en elkaar opvolgen. ‘T Suyt is het centrum voor ontmoeting, sportiviteit,

gezelligheid, werken aan een gezamenlijk doel, het verhogen van de saamhorigheid en het creëren van een aantrekkelijk

sport- en beweegaanbod voor de huidige en de toekomstige bewoners. Maar CVV Be Fair is ook

• Gehandicapten voetbal

• Waddinxveen Wandelt

• Dagbesteding van Souburgh

• Buitenschoolse Opvang

• Studio Da Danza

• Badmintonclub Invictus

Ook de afgelopen twee jaren tijdens de lockdown door grote betrokkenheid van vrijwilligers toch doortrainen met alle

jeugdleden, 3 tot 4 keer in de week.



Huidige situatie



‘T SUYT IN 2007 EN NU 

• Behoeftebepaling 2007 obv KNVB

• Huidig aantal teams = minimaal 6 Velden

• Maximale capaciteit in 2020 bereikt

• Verlengd wedstrijdprogramma 

• Onvoldoende trainingsmogelijkheden

• Afgekeurde velden (externe rapporten)

2007 2020 2022

Totaal wedstrijdvelden 5 5 5

Natuurgras 3 3 3

Kunstgras 2 2 2

Kleedkamers 16 16 16

Teams 44 52 64

Wedstrijden per zaterdag 28 34 40

Aantal uur natuurgras 300 600

Aantal uur kunstgras 1.000 1.500

Levensduur kunstgras (jr) 10

Levensduur natuurgras (jr) 12



KNVB BEHOEFTEBEPALING



De toekomst



De toekomst
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De toekomst

• Groei ledenbestand 40-50 leden per 1.000 nieuwe inwoners

• Toestroom jeugd explosief in afgelopen twee jaar (vb Jo9 in 2020: 29 kinderen, nu 66)

• CVV Be Fair groeit naar 1.500 leden (ambitie ligt bij 1.400) 

• Aantal teams van 64 nu, dan 80-90

• Vuistregel KNVB

- 1 wedstrijdveld per 10 teams

- 1 trainingsveld per 20 teams



De toekomst  

Bij een lineaire extrapolatie van die ontwikkeling groeit het ledenbestand van ruim 1.000 
leden nu naar 1.400-1.500 leden als het aantal inwoners van 40.000 is bereikt. De 
consequentie hiervan blijkt uit onderstaande tabel, gebaseerd op de KNVB rekentool, zoals 
bij eerdere behoeftebepalingen is gebruikt.

Aantal 
Inwoners

Aantal 
teams

Aantal 
velden

Aantal 
Trainingsvelden

Aantal 
kleedkamers 

26.000 (2007) 44 5 2 10

31.000 (2022) 64 6 3 12

35.000 71 7 3 14

40.000 80-90 8 5 16



De Toekomst - Mogelijkheden tot uitbreiding  

Optie 1. Mogelijkheid tot uitbreiding 
aan de achterzijde tussen Sportpark ‘t
Suyt en de geplande Bentwoudlaan. 
Perceel is reeds eigendom van
de gemeente (Waddinxveen C 5272).

Opmerking. Veronderstellende dat dit 
past in combinatie met de geplande 
Bentwoudlaan.  

Voor een voetbalveld dient rekening te 
worden gehouden met de minimaal 
vereiste afmetingen van 105 x 68 meter.



De toekomst - Mogelijkheden tot uitbreiding 

Optie 2. Mogelijkheid tot uitbreiding 
aan de linkerzijde van Sportcomplex ‘t 
Suyt. Perceel is geen eigendom van de  
gemeente (Waddinxveen C 6623).



Conclusies



Conclusies

• Veldcapaciteit sinds 2020 ontoereikend voor huidige omvang leden

• Actuele behoefte zes wedstrijdvelden en drie trainingsvelden

• Verdere ontwikkeling en groei ‘t Suyt is cruciaal om groei Waddinxveen op te vangen

• Toekomstige behoefte voor 80- 90 teams

- 8 wedstrijdvelden

- 5 velden beschikbaar voor trainingen



Aandachtspunten Raadsleden



Aandachtspunten Raadsleden

• Wat wil de Raad? Een groter Waddinxveen met +40.000 inwoners en daarbij het 
voorzieningen niveau van 20 jaar geleden? 

• De gezamenlijke capaciteit (Be Fair en ASW) is op dit moment onvoldoende om de 
(toekomstige) groei van Waddinxveen op te kunnen opvangen.

• Aanvulling op het beheerplan 2021-2024 noodzakelijk om op de korte termijn een 
oplossing te vinden voor de slechte sportieve kwaliteit van het hoofdveld.

• Om extra geld beschikbaar te maken is het noodzakelijk dat Sport en bewegen hoog op de 
agenda komt van het coalitieakkoord voor de komende raadsperiode.

• Inventariseer financieringsmogelijkheden voor sportaccommodaties en zorg voor 
eventuele additionele financiering. Be Fair kan niet zonder de gemeente en vice vera!

• Behoud en creëer bij woningbouw voldoende ruimte voor sport en bewegen (lees: 
mogelijkheid om uit te kunnen breiden in directe omgeving). 

• Op bestuurlijk niveau een duurzame relatie opbouwen met de verenigingen

• Wat betekent samen optrekken om gezamenlijke doelstellingen/ ambities te realiseren.



VRAGEN?



BEDANKT VOOR UW KOMST!
TOT ZIENS 


