
 

 

Aan:   College van Burgemeester en Wethouders Hardinxveld-Giessendam 

Van:   Fractie PvdA 

Datum: 24 april 2020 

Betreft: Artikel 12 regelement van orde vragen  

 

Geacht college, 

Naar aanleiding van een publicatie op de website van korfbalvereniging Vriendenschaar d.d. 07-04-

2020 hebben wij als fractie de volgende vragen aan het college. 

 

1. Is het zoals vermeldt in het blog van de voorzitter van de korfbalvereniging Vriendenschaar juist, 

dat de gemeente een versnelde procedure heeft opgestart over de haalbaarheid van de verplaatsing 

van de vereniging naar de locatie Westwijk? 

2. Zo ja. Waarom is het voornemen van een versnelde procedure niet gecommuniceerd met de 

gemeenteraad?       

3. Zo nee. Waarom refereert de voorzitter van Vriendenschaar aan deze versnelde procedure? 

4. Is deze versnelde procedure ook gecommuniceerd met de bewoners van de omgeving van de 

Appelgaard? 

5. Wordt er in de besluitvorming die nog moet volgen voldoende rekening gehouden met de 

verontrusting welke is geuit in de “Ontmoeting” van 20 juni 2019 gehouden presentatie/inspraak van 

omwonenden van de Appelgaard. Over de overname van sporthal door Vriendenschaar en de 

daaraan gekoppelde forse veranderingen in de woonomgeving?  De enige reactie van de wethouder 

toen was ”dat ze dit vreemd vond, en dat er geen sprake van was”, en dat het gek was dat dit verhaal 

nu weer de kop opstak”? 

6. Is het college er zich van bewust dat welke problemen zullen ontstaan van het creëren van 

buitenvelden rondom de locatie, met name geluidoverlast, lichtoverlast tijdens trainingsactiviteiten 

in de avonduren en parkeerproblemen etc.? 

7. Hoe denkt het college te voldoen aan de minimale voorwaarden gesteld in het handboek 

kwaliteitseisen korfbalaccomodaties van de KNKV over minimale afmetingen van de speelvelden op 

de locatie Appelgaard. Gezien het aantal normteams van de korfbalvereniging (op dit moment 18,2) 



en mogelijke groei tot boven 21 zou het zomaar kunnen zijn dat de ruimte rondom de sporthal niet 

voldoende is? 

8. Zijn er concrete afspraken gemaakt tussen de verantwoordelijk wethouder en de korfbalvereniging 

over het verplaatsen van de vereniging en de exploitatie van de Appelgaard? 

9. Zijn de mogelijkheden voldoende onderzocht om de aanpassingen van de velden op de Sluisweg 

en eventueel daar een sporthal ter beoefening van de korfbal te realiseren? 

10. Is er een mogelijkheid onderzocht om de Appelgaard door Vriendenschaar te laten exploiteren 

gedurende de periode van de zaalkorfbal periode, en de overige tijd door de gemeente zoals nu 

gebruikelijk? 

11.Is het college bereid om alle door ons genoemde argumenten te onderzoeken en te komen tot 

een oplossing die voor eenieder acceptabel is en leidt tot een goed alternatief, zowel voor de 

bezwaar makende omwonenden van de Appelgaard als voor de korfbalvereniging Vriendenschaar? 

12.De korfbalvereniging Vriendenschaar heeft een jaar uitstel gekregen voor het aanpassen van haar 

speelvelden. Denkt het college dat het aanpassen van het huidige bestemmingsplan met de geldende 

procedures en de benodigde werkzaamheden binnen deze periode gerealiseerd kunnen worden? 

13. Rekening houdend met de mogelijkheid dat aanpassing van het bestemmingsplan met mogelijke 

bezwaren niet op tijd gerealiseerd kan worden, zijn er dan afspraken /regelingen getroffen om alsnog 

de velden op de Sluisweg aan te passen? En zo ja, zijn de kosten daarvan al door het college 

gebudgetteerd? 

 

 

Namens de PvdA-fractie, 
Liny De Jager 
 
 


