Beste raadsleden,
Cc: college van burgemeester & wethouders, bestuursleden Stichting Kunstgrasveld Valkenburg
In 2020 hebben we met financiële steun van het college van burgemeester en wethouders en met
steun van uw raad een nieuw waterveld mogen aanleggen. Bij het verzoek om een financiële bijdrage
voor de aanleg van dit waterveld hebben we destijds alleen de noodzakelijke investeringen
meegenomen op basis waarvan de raad een krediet heeft verleend van eur 656.645.
Ondanks de beschikbaar gestelde eur 656.645 hebben we ons als Stichting Kunstgrasveld Valkenburg
(SKV) en Valkenburgse Hockeyverenging Sjinborn (Sjinborn) tot een uiterste ingespannen de kosten
zo veel als mogelijk te beperken, immers met gemeenschapsgelden moet zorgvuldig mee om worden
gegaan!
Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond en hebben we dit kunnen afsluiten met een
overschot/besparing van maar liefst eur 60.000. Volledigheidshalve: bij voorgaande is nog geen
rekening gehouden met de door de SKV ingediende BOSA-subsidie (20% van de gepleegde
investeringen) die ook nog terug in de gemeentekas zullen vloeien. Als aanvulling op voornoemde: in
voornoemde budget was eur 25.000 opgenomen als 'onvoorzien', we hebben hier slechts eur
2.453,15 van gebruikt.
Waarom deze brief?
De SKV en Sjinborn hebben steeds geprobeerd om hun eigen financiële boontjes te doppen. Enkel en
alleen voor investeringen hebben we een beroep gedaan op de gemeente. Onderhoud, zoals
bijvoorbeeld het vervangen van het dak van de kleedlokalen in 2020 ad eur 18.000 en het groot
schilderwerk aan het clubhuis ad eur 3.500 in 2020, hebben wij steeds zelf voor onze rekening
genomen. Dit zijn voor SKV/Sjinborn geen kleine uitgaven, we nemen hier echter onze eigen
verantwoordelijkheid!
Onlangs is gebleken dat de verlichtingsarmaturen van het nieuwe veld (geheel onvoorzien) aan
vervanging toe zijn. Ter nadere duiding: bij de aanleg van het nieuwe waterveld zijn de oude
armaturen in gebruik gebleven omdat - naar inschatting van destijds (ca. 3 jaar geleden, bij aanvang
van het traject 'nieuw waterveld') - het niet nodig zou zijn deze te vervangen. Inmiddels is dit
achterhaald gebleken en is vervanging op korte termijn een noodzaak. Als toelichting hierop het
volgende.
In 2014 zijn we van halogeenverlichting overgestapt op LED verlichting, mede om de lichtinstraling bij
de woonhuizen aan de Keelstraat, de Pastoor Janssensweg, de Dr. Ariënsstraat en de Casimir
Ubaghslaan te beperken. Dit was indertijd een van de eerste generaties (wij hadden uitlevering
nr.64) met een verwachte gebruiksduur van 30.000 uur, ca. 20 jaar. Echter reeds tijdens de
garantieperiode zijn 2 van de 12 armaturen defect geraakt (en door de firma vervangen) en 3 jaar
geleden is 1 armatuur kapot gegaan dat op onze kosten is gerepareerd (eur 2500). Nu zijn er echter
wederom 2 armaturen defect. In gesprek met de firma gaf de fabrikant aan dat te verwachten is dat
in de komende 5 jaar ook de overige LED armaturen defect zullen raken.
Om deze reden heeft de leverancier aangeboden tegen een gereduceerd tarief het gehele systeem
om te bouwen met de laatste generatie LED verlichting. Deze kent die aanvangsproblemen niet meer
(blijkt ook uit navraag bij andere contractors). Bovendien is de firma bereid hier een garantie van 10
jaar (!) in plaats van 5 jaar op te geven.

Deze situatie hadden we 3 jaar geleden (bij de start va het project 'nieuw waterveld') niet kunnen
voorzien, maar het voorstel is dermate interessant om deze voor de hockey trainingen en
wedstrijden noodzakelijke voorziening reeds nu als investering te nemen, in plaats van door te
modderen. Bovendien voldoet deze nieuwe installatie aan de laatste eisen van de Hockeybond met
betrekking tot wedstrijdverlichting (300 lux ipv 250 lux intensiteit) zodat we ook hier langdurig mee
vooruit kunnen.
Omdat wij van mening zijn dat juiste verlichting onlosmakelijk is verbonden met het nieuwe
waterveld (nagenoeg alle trainingen vinden na zonsondergang plaats), hebben wij ons met
bovenstaande verzoek onlangs gewend tot het college van burgemeester & wethouders.
Op dit verzoek om een subsidie van ca eur 18.000 (de bruto-investering bedraagt ca. eur 25.000, we
kunnen ca. 7.000 middels subsidie terugvorderen) beschikbaar te stellen heeft het college, bij monde
van wethouder Meijers, ons op 3 maart jl. laten weten dat het college zeker niet ongenegen is ons
verzoek te honoreren maar dat (nu) niet te kunnen om de volgende redenen:
- het 'putten' uit de resterende gelden van de aanbesteding mag niet omdat licht daarvan expliciet
was uitgesloten, en
- het nu toekennen van een dergelijke subsidie vlak voor de behandeling van de
sportaccomodatienota, waar juist een regeling voor ondersteuning van clubs in is opgenomen, niet
gepast is en politiek gevoelig zal liggen.
Wij hebben zelf ook inderdaad gezien dat in de nieuwe sportaccomodatienota er op gestuurd gaat
worden dat er een zogenaamde verdelingsregeling tussen gemeente en clubs wordt voorgesteld. Dat
is fijn, maar het zal nog zeker een aantal maanden tot half jaar duren voordat die regeling is
uitgewerkt: daar kunnen wij helaas niet op wachten!
Dus s'il vous plait beste volksvertegenwoordigers, gelieve aan ons verzoek WEL gehoor te geven en
ons de gevraagde subsidie toe te kennen. Wij vragen niet veel, het is relatief gezien een klein
bedrag, en het zou een grote groep kinderen, jongeren maar ook ouderen kunnen garanderen alle
trainingen komende maanden te kunnen blijven afwerken.
Voor de goede orde: (goede) verlichting is onlosmakelijk verbonden met het gebruik van het nieuwe
waterveld! Er is sprake van een basisvoorziening, en niet van enige (extra) luxe!
Tot een nadere toelichting bereid, in afwachting van uw antwoord en met vriendelijke groet,
Mede namens:
Jean Vaessen, Jos Huijdts & Ted Smorenburg, bestuursleden van Stichting Kunstgrasveld Valkenburg
Cyriel Dautzenberg
Penningmeester VHV Sjinborn

