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Geachte mevrouw Stolk, 

Afgelopen donderdag hebben wi j (Jan van den Heuvel, voorzitter Sportlust '46 en ondergetekende) 
op uw verzoek met u en mevrouw Christel Soede een 'spoedoverleg' gehad aangaande de 
planningsvoortgang van de aanleg van onze nieuwe kunstgrasvelden (veld 1 en veld 6) op 
sportcomplex Cromwijck. 

Ons werd medegedeeld dat er op dit moment verschillende meningen zijn binnen de Gemeente 
Woerden t.a.v. het toe te passen soort ' infi l l ' . Het zogenaamde en veel besproken SBR of een 
alternatief, bijvoorbeeld TPE. Tevens de hierbij horende extra investering van ca. C 125.000,00 per 
veld. Over deze discussiepunten is to t op heden nog altijd geen beslissing gevallen. 

Het gevolg is dat de onderlinge afspraken die wij als Sportlust '46 met de Gemeente Woerden 
hebben gemaakt niet nagekomen kunnen worden. Er zou vanaf 15 mei (afhankelijk van de 
aannemer) worden begonnen met de aanleg van beide nieuwe velden. Wij als Sportlust '46 hebben 
onze velden hiervoor eerder vrijgemaakt. Zo zijn eigen toernooien hierop aangepast en ook de 
huizende BSO heeft melding gekregen voor aanpassingen in het programma tijdens de 
zomervakantie. Het voordeel om al op 15 mei te starten was dat wi j als Sportlust '46 dan zeker vóór 
aanvang van het nieuwe seizoen onze zeer noodzakelijk optimale trainingscapaciteit zouden hebben. 
Daarbij was het grote voordeel voor de Gemeente Woerden de kosten. Twee velden tegelijk laten 
aanleggen in een periode vóór het 'hoogseizoen' scheelt enorm in de kosten en geeft ook de beste 
kwaliteit i.v.m. met het voldoende voorhanden zijn van gekwalificeerd personeel. 

Onze ambitie is een stabiele Hoofdklasser te zijn en mogelijk meer. Een van de voorwaarden is dat er 
dan ook voldoende trainingscapaciteit aanwezig is en de mogelijkheid om avondwedstrijden met 
wedstrijdverlichting te kunnen spelen. 
Daarbij willen wij Woerden ook op de kaart zetten, waarbij ons nieuwe hoofdveld ook kan gaan 
dienen voor eventuele beslissingswedstrijden uit de hoogste niveaus van het (amateur)voetbal. We 
liggen landelijk natuurlijk zeer centraal, wat meer mensen naar Woerden lokt. Het is niet ondenkbaar 
dat de jeugd-elftallen van Oranje in Woerden op ons complex kunnen gaan voetballen! 

Ons uitgangspunt is en blijft nog altijd dat wij de twee nieuwe kunstgrasvelden op een zo kort 
mogelijke termijn aangelegd zouden willen zien. En dat het de grote voorkeur heeft dat deze velden 
natuurlijk vóór de aanvang van het nieuwe voetbalseizoen gereed zijn. Wij kunnen ons niet 
voorstellen dat de Gemeente Woerden zal kiezen voor de veelbesproken SBR-variant gezien alle 
aandacht in de media hieromheen. Dit zouden wij ook niet kunnen uitleggen aan onze leden. 
Gezien de besluitvorming binnen de Gemeente op 11 en 20 april as. geeft dit zeer waarschijnlijk een 
vertraging in de planning qua aanbesteding en uitvoering. Wij gaan er vanuit dat, als er inderdaad en 
besluit genomen wordt, de Gemeente Woerden er alles aan zal doen om de nieuwe velden zo 
spoedig mogelijk op te zullen laten leveren. 

Met vriendelijke groet, 

Frank van den Haselkamp 
Bestuurslid Algemene zaken 

Waardsedijk 31, 3448 HV Woerden 
Internet www.sportlust46.nl I www.sportlust46.tv 


