Geachte Gemeenteraad van Venlo,
Namens de drie hockeyclubs in de gemeente Venlo; Hockeyclub Blerick (HCB), Tegelse Hockey Club
(THC) en Venlose Hockeyclub (VHC), richten wij deze brandbrief aan u.
Wat is er aan de hand?
De kunstgrasvelden 2 en 3 bij VHC zijn aangelegd in respectievelijk 2005 en 2001. De afschrijftermijn
van een toplaag staat normaal gesproken op 12 jaar. Deze is thans (ruim) verstreken. Beide velden
hebben dringend een nieuwe toplaag nodig. Hierbij is de wens van VHC om één van de velden te
vervangen door een (tweede) waterveld.
De semi watervelden bij THC zijn aangelegd in 2006, bij de aanleg van het nieuwe Sportpark
Vrijenbroek. Beide velden verkeren in een zeer slechte staat. Dusdanig dat de veiligheid niet meer te
garanderen is (getuige ook de vele valpartijen en blessures die de laatste jaren aan de orde zijn door
gladheid van de beide velden). Een volstrekt onacceptabele situatie waar we als bestuur van de
Tegelse Hockey Club niet meer garant kunnen en willen staan voor de veiligheid! De noodzaak die
van toepassing is bij de Tegelse Hockey Club is om een veld te vervangen in een (tweede) kunstgras
waterveld en een veld te vervangen in een zand ingestrooid kunstgrasveld.
Uw college heeft op 11 juli 2017 besloten dat de investeringen in de toplaagrenovaties van de
kunstgrasvelden worden vooruitgeschoven naar 2019 (het zogenaamde voorportaal
vervangingsinvestering). Dat betekent dat er in 2018 geen toplaagrenovaties (noch bij twee velden
van VHC noch bij twee velden van THC) plaats zullen vinden, als de gemeenteraad akkoord gaat met
de door uw college voorgestelde programmabegroting. Deze begroting ligt thans voor en zal op
donderdag 26 oktober aanstaande voor het eerst worden besproken in de oordeelsvormende
raadsvergadering.
Daarnaast heeft uw college aangegeven het beleid zodanig te willen herzien dat van verenigingen
een significant hogere eigen bijdrage wordt verlangd bij toplaagrenovaties (deze verhoging bedraagt
500%; namelijk van 10% eigen bijdrage naar 50% van de totale gemeentelijke investering}. De
consequenties van deze maatregelen (uitstel van renovatie met een jaar én het vaststellen van een
hogere eigen bijdrage) zijn ambtelijk kenbaar gemaakt aan uw wethouder. Een en ander heeft in
tweede termijn (collegevergadering van september 2017) niet geleid tot een ander standpunt van uw
college.
De drie hockeyclubs in de gemeente Venlo zijn over dit collegebesluit op geen enkel moment
geïnformeerd, noch is er van tevoren overleg met ons geweest over deze wijzigingen. Wij hebben
deze informatie pas deze week ontvangen. Dit heeft tot veel onbegrip binnen onze verenigingen
geleid.
Wat zijn de consequenties?
Uw vigerende beleid buitensportaccommodaties merkt zand ingestrooide hockeyvelden aan als een
basisvoorziening (een voorziening die de gemeente aanlegt en onderhoudt met gemeentelijke
middelen). Als verenigingen een hogere kwaliteit kunstgrasveld willen (lees: een waterveld - want
dat is heden ten dage de standaard), zijn de meerkosten hiervoor volledig voor rekening van de
clubs. In uw IP-voorstel is rekening gehouden met per vereniging één hoger kwaliteitsveld
(waterveld).
Door van onze verenigingen nu 50% eigen bijdrage te verlangen inplaats van de huidige 10% van de
gemeentelijke investering, worden onze verenigingen geconfronteerd met nieuw beleid waarbij een

fikse eigen bijdrage wordt gevraagd zonder dat wij de gelegenheid hebben gehad om voor deze
investering te reserveren. Dit wordt door ons gezien als het veranderen van de spelregels tijdens de
( hockey )wedstrijd.
Een vereniging krijgt veelal geen lening zonder volledige garantie van de overheid (of Stichting
Waarborgfonds Sport (SWS). Dat zou betekenen dat de toplaagrenovaties zonder SWS en
gemeentegarantie geen doorgang kunnen hebben.
Consequentie van uitstel van de toplaagrenovaties kan leiden tot afkeuring van velden door de
Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB), zodat verenigingen geen adequate voorziening ter
beschikking hebben voor het spelen van competitiewedstrijden. Dit zou betekenen dat op
zaterdagen nog slechts op één veld in Tegelen en Venlo gehockeyd zou kunnen worden. Dit zou
leiden tot het massaal afgelasten van jeugdwedstrijden op zaterdag en tot het afgelasten van
seniorenwedstrijden op de zondagen.
Wij vertrouwen erop dat u het niet zo ver zult laten komen, want door het niet vervangen van de
toplagen lopen ca. 2.000 hockeyers in de gemeente Venlo een grotere kans op blessures door de
slechte kwaliteit van de toplaag.
Wij zien uw reactie graag tegemoet.
Slotopmerking
Bij HCB is het vervangen van de toplaag op dit moment niet aan de orde, maar ook zij worden in de
toekomst geconfronteerd met dit gewijzigde beleid. Daarom wordt deze brief mede ondertekend
door HCB.
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