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nen’. Ook komt met de regelmaat van de klok 
het bericht op de burelen van de verenigin-
gen binnen, dat de trainingsvelden niet eens 
betreden mogen worden. Dit tot frustratie 
van velen. 

ACHtErStALLIG oNDErHoUD ,,Het is natuur-
lijk niet leuk, dat je -vooral kinderen- moet 
vertellen dat er niet getraind of gevoetbald 
kan worden’’, vult collega Van Deest aan. 
,,Je hebt het dan toch over een kwart van de 
kinderen in Heelsum of Renkum die lid zijn 
van één van de drie clubs. Een niet onaan-
zienlijke groep, waar meer rekening mee 
gehouden moet worden, zeker in deze tijd, 
waarin meer bewegen en gezonde voeding 
‘hot’ zijn.” Het achterstallig onderhoud kan 
natuurlijk niet alleen in de schoenen van 
de verantwoordelijken -lees de gemeente 
Renkum-, geschoven worden. Er dient ook 
daar fors bezuinigd te worden en dat is al 
ruim vijf jaar het geval. Dan is het logisch 
dat er minder onderhoud gepleegd wordt 
wat weer ten koste gaat van de kwaliteit van 
de velden. Omdat er bij beide verenigingen 
weer sprake is van groei, worden de velden 
en de trainingsstroken steeds intensiever 

bespeeld. Het gevolg daarvan is dat er al bin-
nen een paar maanden na de seizoenstart al 
bijna geen gras meer op de trainingsvelden 
staat en groeit. 

KWALItEIt VErBEtErEN ,,Maar dat er te 
weinig capaciteit zou zijn, wordt door de ge-
meente niet er- of herkend’’, aldus CHRC-be-
stuurslid Pennekamp. ,,Om het tegendeel 
te bewijzen is een werkgroep die vanuit de 
drie verenigingen is samengesteld achter de 
schermen druk bezig dit te laten onderzoe-
ken. Hier kan nog niet veel over losgelaten 
worden. De werkgroep heeft een plan met 
als uitgangspunt een accommodatie die 
gebruiksklaar en toereikend is om door alle 
leden normaal gebruikt te kunnen worden.’’ 
Over de toekomst van het sportpark zijn 
de vertegenwoordigers van de drie vereni-
gingen nog terughoudend en (gematigd) 
ongerust. ,,Onlangs werd door het college 
van burgemeester en wethouders gesteld 
dat wij als clubs over twee jaar het beheer 
van de velden in eigen beheer moeten gaan 
nemen. Een loffelijk streven, maar niet in 
een dergelijke situatie. Dan zal de kwaliteit 
eerst fors moeten worden verbeterd. Wij als 
clubs hebben de financiële middelen niet om 
dat achterstallige onderhoud te gaan bekosti-
gen. Wij hebben die situatie uiteindelijk niet 
gecreëerd.”

poLItIEK De fractie van GemeenteBelangen 
is zich van de ontstane situatie bewust en 
maakt zich al langer zorgen over het lage 
onderhoudsniveau. ,,Voor ons is dit een 
belangrijk onderwerp, juist omdat een heel 
groot aantal inwoners uit onze gemeente 
daar gebruik van maakt”, zo laat Frank 
Huizinga namens de fractie weten. ,,Sport en 
verenigingsleven zijn pijlers van onze Ren-
kumse samenleving. Diverse studies zeggen 
dat sport bijdraagt aan sociale samenhang, 
betere gezondheid, minder schooluitval en 
minder overlast in buurten. Sportparken zijn 
bovendien belangrijke ontmoetingsplekken. 
Sportbeoefening heeft dus ook niet-financi-
ele waarden die gemeenten indirect wel geld 
kunnen opleveren. Het is daarom mooi om 
te zien dat wekelijks duizenden mensen het 
Wilhelmina sportpark bezoeken: trainen-
de en wedstrijdspelende sporters, leiders, 
bezoekende clubs, vrijwilligers, ouders en 
dergelijke.” Zomaar nog even een getal: ,,Vol-
gens de aan ons aangeleverde cijfers maakt 
een kwart van de jongeren uit Renkum en 
Heelsum tussen de 4 en 18 jaar gebruik 
van het Wilhelmina Sportpark, het korfbal 
nog niet eens meegerekend’’, aldus Frank 
Huizinga. ,,En dat aantal stijgt nog steeds; 
een niet onbelangrijke, maar wel positieve 
ontwikkeling. Enorme aantallen dus. Uit ons 
recente gesprek met de verenigingen bleek 
zelfs dat er vrijwilligers zijn die uren bij hun 
werkgever inleveren om vrijwillig training 
te geven op het Wilhelminapark. Vrijwil-
ligers die we moeten koesteren.” GB wilde 
onlangs ook weten hoe de wethouder (het 
college) aankijkt tegen de overdracht van 
het beheer en onderhoud van het sportpark 
in 2017. ,,Hij gaf aan dat de gemeente niet de 
zaak over de schutting wil kieperen, maar 
dat we gezamenlijk kijken hoe we dat op een 
goede manier kunnen overdragen omdat we 
er belang bij hebben dat het op een goede, 
duurzame en toekomstbestendige manier 
gebeurt.” De wethouder gaf verder aan dat 
het belangrijk is dat er een beheersstichting 
komt die dat goed kan, met een exploitatie-
model als leidraad, aldus GB. Op initiatief 
van GemeenteBelangen, zo bleek uit de 
raadsvergadering over de Begroting 2016 on-
langs, krijgt wethouder Erik Heinrich negen 
maanden de tijd om met een stappenplan en 
een financiële onderbouwing te komen voor 
de overname van de twee sportparken (Wil-
helmina en De Bilderberg) aan de sportclubs. 
Belangrijk daarbij is ook verbetering van het 
onderhoudsniveau. Wordt dus vervolgd.

Discussie achterstallig onderhoud speelvelden laait op

 p Jan Streefkerk, Dick van Deest en Erik Pennekamp: ,,De velden worden onzes inziens niet optimaal bijgehouden.’’

Zoals de ervaring de 
laatste jaren leerde, 
worden er in dergelijke 
periodes regelmatig 
velden afgekeurd, 
wedstrijden verboden en 
zelfs trainingen afgelast. 
Dan laait de discussie 
rondom het onderhoud of 
juist het gebrek daaraan 
weer op.

Dick Martens en Feike Klomp

Als het wat minder weer 
wordt, het blad gaat 
vallen, er winterse buien 

worden gemeld, dan wordt er bij de diverse 
‘Renkumse’ voetbalbestuurders en bespelers 
van de voetbalvelden op het Wilhelmina 
Sportpark in Heelsum, bezorgd gekeken 
naar de telefoon of naar inkomende mail. 
Vertegenwoordigers van de voetbalvereni-
gingen en de politiek zaten de afgelopen 
week om de tafel om over wensen en oplos-
singen na te denken en een toekomstvisie 
uit te spreken of toe te lichten. Het trio Dick 
van Deest, voorzitter van RVW, zijn collega 
voorzitter van Redichem Jan Streefkerk en 
bestuurslid van CHRC, Erik Pennekamp zijn 
het eens over de huidige toestand van de 
velden. ,,Ze worden onzes inziens niet opti-
maal genoeg bijgehouden. Er is achterstallig 
onderhoud, maar ook de capaciteit voldoet 
niet aan de behoefte van onze meer dan dui-
zend voetballende leden’’, trapt Streefkerk 
af. Via de sociale media wordt al regelmatig 
geklaagd over de deplorabele toestand van 
velden. Vooral als er weer eens een buitje ge-
vallen is, wordt een training voor spelers en 
speelsters een ‘blubberbal op voetbalschoe-
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