
R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F met beantwoording artikel 40 vragen 
18R.00117 

Van: college van burgemeester en wethouders 

Datum : 6 maart 2018 

Portefeuil lehouder(s) : wethouder Haring 

Portefeuille(s) 

Contactpersoon 

Tel.nr. 

E-mailadres 

Onderwijs 

F. Pleket 

8327 

pleket.f@woerden.nl 

18R.00117 

gemeente 
W O E R D E N 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door Wout de Boer en Rianne Vrolijk 
van de Fractie van Sterk Woerden 
over de openstelling van schoolpleinen en sportvelden 

Beantwoording van de vragen: 

Vragen over de openstelling van schoolpleinen 

Vraag 1. 
Hoe is het openstellen van de schoolpleinen tot nu toe verlopen? 

Antwoord 
De openstelling is zonder problemen verlopen. 

Vraag 2 
Hoe wordt er door ouders en kinderen gereageerd op het openstellen van de schoolpleinen? 

Antwoord 
Wij hebben van ouders en kinderen vrijwel geen reacties ontvangen. De combinatie van naschoolse 
activiteiten en het gebruik door kinderen uit de buurt vraagt soms aandacht. 

Vraag 3 
Hoe en in hoeverre wordt er door kinderen gebruik gemaakt van deze faciliteiten? 

Antwoord 
Wij hebben het gebruik van de schoolpleinen na schooltijd niet gemonitord. Wij merken in dit verband op 
dat een gedeelte van de schoolpleinen al langer openbaar toegankelijk was. De hierover bestaande 
afspraken zijn in overleg met de schoolbesturen herijkt en gelden nu voor alle schoolpleinen van het 
(speciaal) basisonderwijs. Doel van de nieuwe afspraken is dat de schoolpleinen ook na schooltijd worden 
gebruikt en dat de beschikbare ruimte efficiënter kan worden benut. 

Vragen over het openstellen van voetbalvelden 

Vraag 1. 
Herkent de wethouder de problemen die deze inwoner hierbij ervaart? Zo ja, welke signalen heeft de 
wethouder hierover ontvangen? 

Antwoord 
Nee, het college herkent deze problemen niet. 

Vraag 2. Hoe faciliteren sportverenigingen (voetbal) op dit moment de talentvolle spelers? 

Antwoord 
Wij vinden het belangrijk dat alle inwoners ongeacht hun leeftijd, beperkingen en (financiële) achtergrond 
kunnen spelen, sporten en bewegen. Het gemeentelijk beleid is gericht op breedtesport en niet op topsport. 
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Hoe sportverenigingen talentvolle spelers faciliteren is aan de betreffende (voetbal)verenigingen. 

Vraag 3. 
Ziet de wethouder mogelijkheden om de sportvelden ter beschikking te stellen voor talentvolle sporters 
buiten de reguliere sporttijden? 

Antwoord 
Wij geven als eigenaar de (voetbal)velden in gebruik aan de (voetbal)verenigingen en de verenigingen 
stellen de velden ter beschikking aan hun verenigingsleden. De verenigingen mogen de velden ook in 
gebruik geven aan derden voor de beoefening van sport. Als de vereniging en een derde hierover geen 
overeenstemming kunnen bereiken, dan kan de gemeente bemiddelen en beslissen over deze 
ingebruikgeving. 

Vraag 4. 
Zien de sportverenigingen mogelijkheden om de sportvelden ter beschikking te stellen voor talentvolle 
sporters buiten de reguliere sporttijden? 

Antwoord 
Wij hebben telefonisch contact gehad met deze betrokken inwoner en hem geadviseerd om zelf contact op 
te nemen met de voetbalverenigingen om in overleg te bekijken wat de mogelijkheden zijn. De gemeente 
heeft deze inwoner ook geïnformeerd over het feit dat W Kamerik aangeeft dat haar voetbalvelden voor 
iedereen toegankelijk zijn. 

Vraag 5. 
Zo ja, welke aandachtspunten worden daarbij meegegeven door de sportverenigingen? 

Antwoord 
De gemeente heeft hierover geen overleg met de sportverenigingen. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 18.002352 

De secretaris 

drs. M.H.J. van Kruijs MBA oer 
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From: Corten, Gijs <corten.g>
Sent: donderdag 8 februari 2018 13:46:02
To: !Burgemeester en wethouders; !Raadsleden
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 
Subject: Schriftelijke vragen art. 40 - Sportvelden en Schoolpleinen
Attachments: art. 40 vragen sterk woerden inzake sportvelden en schoolpleinen.pdf 

Aan het college

CC Raad

Bijgaand treft u een serie schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie STERK Woerden aan. Deze vragen gaan over sportvelden en 

schoolpleinen. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 3 maart 2018.

Met vriendelijke groet,

Gijs Corten | adjunctgriffier / raadsadviseur (ad interim)| Gemeente Woerden 

Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden

M 06 – 26 46 77 45 |E corten.g@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl

W gemeenteraad.woerden.nl



De disclaimer van toepassing op deze email vindt u op woerden.nl
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