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Geacht College van Burgemeesters en Wethouders,
Recentelijk heeft u de gemeenteraad toegezegd voorjaar 2021 een nieuw sport en accommodatiebeleid
te presenteren. Daaraan voorafgaand heeft zomer 2020 het bestuur van onze vereniging in het kader
van die gemeentelijke ambitie doch ook vanuit de vitaliteit en het bestaansrecht van de eigen
vereniging, een onderhoud gehad met sportwethouder Remy Meijers en toenmalig ambtenaar John
Smeelen.
We hebben laten weten dat onze accommodatie niet meer van deze tijd is, en dat alles verouderd is.
Wij zijn met de bouwcommissie VV Berg ’28 onderzoek aan het doen naar de toekomstmogelijkheden
voor onze accommodatie. We zijn inmiddels ook al geruime tijd in gesprek met de gemeente over de
mogelijkheden maar ook over de noodzaak voor het uitvoeren van achterstallig onderhoud.
Vanuit de club zelf is het initiatief opgepakt om een eerste verkenning van de mogelijkheden in kaart te
brengen. Hiervoor is er door Ingenieursbureau A. Palte bv (sponsor van de club) een onderzoek gedaan
naar 3 scenario’s voor het clubgebouw in kosten.
De 3 scenario’s zijn:
 Nieuwbouw clubgebouw met noodzakelijk onderhoud gedurende 5 jaar
 Volledige renovatie bestaande clubgebouw
 Instandhouding met extra kleedruimten en berging
Als bijlage zijn de notitie en ramingen toegevoegd.
Voor VV Berg ’28 heeft een nieuw clubgebouw de voorkeur, de uitkomst waar dit clubgebouw zou
moeten herrijzen is waar nu de tennisvelden liggen. Wanneer dit namelijk mogelijk is ontstaat er
meteen de kans meerdere verenigingen en Bergse initiatieven te verbinden aan een nieuwe
gezamenlijke accommodatie.
VV Berg ’28 wil graag de krachten van de verenigingen, bedrijven en Bergse initiatieven bundelen om zo
een ontmoetingsplek te creëren voor niet alleen de deelnemers maar voor alle inwoners van onze
hechte gemeenschap.
Vanuit de bouwcommissie heeft er vervolgens een eerste verkenning naar de interesse van
verenigingen, bedrijven en Bergse initiatieven plaatsgevonden. Helaas is het niet mogelijk om de
bedrijven, initiatieven en verenigingen fysiek uit te nodigen op onze accommodatie gezien COVID-19.
Hierdoor is het persoonlijke contact dat nu net een van de hoofdredenen is om de krachten te bundelen
niet mogelijk.
De eerste verkenning heeft dan ook per telefoon en mail plaatsgevonden. De reacties per mail zijn
toegevoegd als bijlage. Naast deze verenigingen hebben we ook contact met andere initiatieven en
bedrijven over samen gebruik maken van een accommodatie. De verenigingen die wij bedoelen, zijn de
handbalvereniging Vilt Be Quick, de Nachtwachtgilde Berg en Terblijt, badminton vereniging BC Smash,
verder zijn we nog in gesprek met andere verenigingen.
Reden dat VV Berg ’28 dit nu op deze wijze heeft opgepakt, heeft te maken met de beleidsplannen Sport
die nu geschreven gaan worden door de gemeente. Ook is er inmiddels contact geweest met Arcadis
over de ontwikkelvisie voor de Kern Berg.
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Wij zijn van mening dat er op onze huidige accommodatie mooie kansen liggen voor de gemeenschap
Berg. Wij kijken dan ook graag verder dan alleen onze eigen wensen maar zeker ook naar die van andere
verenigingen, bedrijven en inwoners.

De accommodatie moet een ontmoetingsplek worden waar sport, ondernemerschap, verenigingsleven
en de bewoners van Berg samen komen om elkaar te versterken. Niet zomaar een multifunctioneel
gebouw met buitenruimten maar een plek waar alle inwoners van Berg –jong en oud- zich kunnen
ontplooien, elkaar kunnen ontmoeten en samen sport en spel kunnen beleven. Het gebouw en de
groene buitenruimte dragen bij aan de maatschappelijke doelen om de grootst mogelijke
maatschappelijke impact te genereren.
P.A.W. (Patrick) Candel
Secretaris vv Berg’28

Factuuradres: V.V. Berg ’28 - p/a Rijksweg 134 6325 AG Berg en Terblijt - Telefoon 043 6043776

