
                                                                               

Eerbeekse Boys. Bezoekadres: Veldkantweg 8a, Eerbeek. Postadres: Postbus 20, 6960 AA Eerbeek, Clubhuis tel. 0313   652060, 
Rekeningnummer NL16 RABO 0316 1612 76 of NL11 ABNA 0471 0733 93, KvK te Zutphen nr. 40101090 

 
Aan:  Gemeenteraad Brummen 

Datum: 07-12-2022 

Betreft: Reactie Eerbeekse Boys op voornemen tijdelijke woningen Eerbeek 

 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Op 6 december j.l. is onder meer het bestuur van SV Eerbeekse Boys door de gemeente bijgepraat  

over de plannen voor tijdelijke woningen op ons ‘voormalige veld 6'. Wij waren verrast en ook 

eigenlijk ook wel overvallen door dit nieuws. Ook omdat het een van onze eigen ambities voor de 

toekomst doorkruist. Alsnog willen we daarover graag constructief in gesprek. Graag lichten wij 

onze vragen en aandachtspunten toe. 

 

Laten we voorop stellen dat wij als club niet tegen het realiseren van tijdelijke woningen zijn. Deze 

zijn in eerste instantie bedoeld voor Oekraïense vluchtelingen, met name vrouwen en kinderen. En 

later ook voor andere doelgroepen. Wij gaan daar niet over, dat is aan de gemeente. Wij gunnen 

iedereen een veilige plek om te wonen, en iedereen is welkom bij onze club.  

 

Aandachtspunten 

We hebben als vereniging wel een aantal vragen en belangrijke aandachtspunten over de 

locatiekeuze, de afsluiting van het terrein, de capaciteit en verlichting van de velden, en de sociale 

veiligheid. 

 

Locatiekeuze 

We krijgen wij van onze leden vragen binnen over de locatiekeuze. ‘Waarom niet op het 

Burgersterrein’, wordt hierbij vaak genoemd. Wij zouden graag geïnformeerd worden over de 

gemaakte afweging van locaties, zodat we dit aan onze leden kunnen uitleggen.  

 

Afsluiting 

De veiligheid en afsluitmogelijkheden van onze velden zijn voor ons erg belangrijk. Vooral om 

schade door onbedoeld gebruik van velden en accommodaties te voorkomen. Wij vragen wij de 

gemeente rekening te houden met een goede afsluiting en omheining van de velden. 

 

Capaciteit en verlichting velden 

Waar zit voor ons de grootste zorg? Veld 6 was tot enkele jaren geleden ons ‘reserveveld’. Wij 

konden daar terecht als andere velden in onderhoud waren. Of te zwaar belast. In overleg met de 

gemeente is de huur en het beheer van veld 6 stopgezet. Met name om kosten voor de gemeente 

te besparen. In ruil daarvoor hebben wij gevraagd of er op twee andere velden (veld 2 en 4)  

verlichting kan worden geplaatst. Dan zouden wij daar kunnen trainen als het ’s avonds donker is. 

Dat geeft ons de speelruimte voor verstandig gebruik van de velden, en compenseert voor het 

verlies van veld 6. Veld 2 is inmiddels wel verlicht, maar veld 4 nog niet. 



 

Met onze 500 spelende leden komen wij inmiddels ruimte tekort komen op onze trainingsvelden. 

We hadden inmiddels een idee uitgewerkt om veld 6 weer terug te huren en te voorzien van 

kunstgras, maar dat lijkt nu niet meer realistisch. Dit ruimtegebrek heeft ook te maken met de 

sterke groei van de meidenafdeling, wat natuurlijk iets positiefs is. Er wordt echter nu vanwege 

het veldentekort door meidenteams op het hoofdveld getraind. Voor de kwaliteit en 

bespeelbaarheid van het hoofdveld is dat niet goed. Ook zoeken we ruimte voor extra 

meidenkleedkamers, maar de ruimte in ons bestemmingsplan zit vol. 

 

Als veld 6 niet langer beschikbaar is, zou u onze vereniging enorm helpen met het realiseren van 

verlichting op veld 4. En daarmee invulling te geven aan de gecreëerde verwachtingen bij het 

afstoten van veld 6. Overigens is dat voor u als eigenaar ook beter voor het doelmatig beheer van 

velden. Het plaatsen van de verlichting is overigens technisch niet ingewikkeld, de benodigde 

elektriciteitskabels liggen er al. Ook vragen wij u mee te denken over ruimte voor kleedkamers 

voor meiden en damesteams. Desnoods zetten we in op tijdelijke verlichting en tijdelijke 

kleedkamers. 

 

Sociale veiligheid 

Tenslotte maken wij ons zorgen over een mogelijke ontsluiting van de tijdelijke woningen via de 

parkeerplaats aan de Veldkantweg. Niet zozeer vanwege een toename van verkeer. Maar het is 

met name ’s avonds een sociaal onveilige locatie waar gehandeld en gebruikt wordt. Het is geen 

ideale toegangsweg, zeker niet voor vrouwen en kinderen. Ook is het geen frisse plek om als 

woonbuurt direct mee in verbinding te staan. Misschien kan een ontsluiting op de 

Harderwijkerweg een oplossing bieden. Wellicht kan er gekeken worden naar een betere en 

veiliger inrichting van het terrein. Het is een lang gekoesterde wens van onze club om te 

beschikken over een adequate en representatieve parkeervoorziening. Daar denken we graag over 

mee. 

 

En andersom zien wij ook het risico dat op drukke dagen, wanneer ons parkeerterrein helemaal 

overloopt, onze bezoekers het terrein van de tijdelijke woningen op gaan rijden, op zoek naar een 

parkeerplek. Het voorkomen van overlast zien we als een gezamenlijk belang.  

 

Tot slot 

Kortom, hoewel wij veld 6 niet meer huren, vinden we het wel jammer dat we het nu definitief 

kwijt raken. En onze speelruimte voor groei naar de toekomst toe verliezen. Graag gaan we met de 

gemeente in gesprek om hiervoor oplossingen te vinden binnen de grenzen van onze vereniging. 

 

Wij zijn uiteraard beschikbaar voor overleg en nadere toelichting. 

 

Met vriendelijke groet, 

Theo Heida 

voorzitter@eerbeekseboys.nl  
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