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Beste leden, 
 
In 2018 heeft gemeente Zwijndrecht een inventarisatie gedaan onder o.a. de 
voetbalverenigingen naar de behoefte en wensen voor de toekomst. De uitkomst van de 
inventarisatie maakte duidelijk dat er prioriteiten gesteld moesten worden. Samen met de vijf 
voetbalverenigingen van Zwijndrecht is de gemeente aan de slag gegaan om de behoeften 
en wensen van deze verenigingen uit te werken tot een concreet plan van aanpak voor 
investering in de voetbalsport.  
 
Goede voorzieningen 
Op basis van de inventarisatie en de resultaten van diverse bijeenkomsten, heeft de 
gemeenteraad ingestemd financiële middelen beschikbaar te stellen om de toekomst van 
het voetbal in Zwijndrecht prioriteit te geven en blijvend te voorzien in goede voorzieningen. 
 
Met bovengenoemd raadsbesluit werd gehoor gegeven aan de behoefte aan 
kunstgrasvelden voor gecombineerd gebruik van de drie voetbalverenigingen op Sportpark 
Bakestein en een nieuw kunstgrasveld op sportpark Molenwei. 
 
Financiële middelen niet toereikend 
Tijdens de uitwerking van de plannen voor de aanleg van de kunstgrasvelden is tot onze 
grote spijt gebleken dat de financiële middelen niet toereikend zijn. Hier zijn een aantal 
redenen voor te noemen: 

- De gestelde eisen m.b.t. de techniek van kunstgrasvelden zijn sinds de 
besluitvorming aangescherpt, waardoor er meer kosten gemaakt moeten worden dan 
vooraf ingeschat. 

- De prijzen van grondstoffen zijn flink gestegen, waardoor de beoogde velden veel 
duurder zijn geworden. 

- De effecten op de omgeving (milieu, natuur en landschap) zijn groter dan voorzien 
en dit brengt dus ook meer kosten met zich mee.  

Dit betekent dat er aanvullende financiële middelen nodig zijn om de kunstgrasvelden te 
kunnen realiseren.  
  

Aan de leden van VV Heerjansdam 

 



Datum 

28 april 

Onderwerp 

Kunstgrasvelden 

Pagina 

2 van 2 

 

 

Dit is een tegenvaller van ongekende omvang! De gemeente en de voetbalverenigingen 
willen met dit plan samen de sportcomplexen toekomstbestendig te maken. Als dat niet 
uitgevoerd kan worden zoals gepland dan is dat een grote tegenslag. 
 
Corona geen invloed  
Ik hecht er waarde aan te melden dat deze tegenvaller geen relatie heeft met de 
maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Vanaf het moment van 
besluitvorming door de gemeenteraad is steeds in samenspraak met de verenigingen hard 
gewerkt aan ontwerp en inpassing van de velden. De beperkingen door corona hebben daar 
geen invloed op gehad.  
 
Gemeenteraad 
Vandaag heeft het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad 
geïnformeerd over deze tegenvaller. Hierbij is aangekondigd dat er gewerkt wordt aan een 
voorstel aan de gemeenteraad voor aanvullende middelen. Uiteraard blijven wij voortdurend 
in contact met het bestuur van uw vereniging. De samenwerking heeft het oorspronkelijke 
plan mogelijk gemaakt. En al is de teleurstelling voor nu groot, toch richten we ons op een 
snelle en passende oplossing. En daarover blijven we u ook in de komende maanden 
informeren.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Tycho Jansen 
Wethouder 
 


