
besluitenlijst De Ronde 
 

datum: 16  februari 2016 van 20.00 tot 21.30 uur 

vergaderruimte: Raadzaall (1.02) aantal bezoekers: 92 

 
Onderwerp Verkenning verkoop, ontwikkeling en intensivering 

sportvelden 

Reg.nr. 5174937 

Van College van B&W 
Soort bijeenkomst Peiling 
Van de raadsleden 
werd gevraagd 

Zich uit te spreken over de peilpunten. 

Voorzitter Smulders Collegelid Buijtelaar 
Secretaris Vooren Ambtenaren Van der Wal 
Fractiewoordvoerders Van Daalen (SP), Fousert (Amersfoort2014), Van Hamersveld (D66), Kennedy-

Doornbos (CU), Keskin (PvdA), Van Koningsveld (CDA), Kraanen (VVD), Prins 

(GL), Vijzelman-Waarheid (Actief),  
Inspreker(s)/ 
genodigden 

R van Doorn – voorzitter HC Eemvallei 

D Dekker – Participatiegroep Keerkring 5 (mogelijk met powerpoint) 

J. Huurman- Bewoners Leusderweg 

C. Dijkhuizen- Amsvorde 

P. Broekroelofs- Bewonersvereniging Nimmerdor 

N. Belkasmi- Buurtvaders 

J. van Balen- ASF 

J. de Groot en M. de Winter – APWC 

F. Bekkers – Trivium/Vakcollege/Atrium 

R. Kester – BSO sport 
Samenvatting en 
afspraken 

Insprekers plus publiek geven aan de leefbaarheid van de omgeving voorop te willen 

stellen. Bebouwing van de sportvelden zou dat aantasten. 

 

De fracties spreken unaniem uit dat bebouwing voor de komende jaren geen optie is. 

Peilpunt twee wordt dan ook negatief beantwoord.  

 

Peilpunt 1 en 3 worden breed omarmd. De verschillende fracties spreken uit dat het 

onderzoek breed moet worden opgepakt in samenwerking met ASF en de 

verschillende verenigingen. De sportparken die genoemd werden bij peilpunt 2 zullen 

meegenomen worden met het onderzoek zoals benoemd in peilpunt 1. Wat betreft de 

aanleg van het kunstgrasveld is het belangrijk dat hier geen spraken zal zijn van 

toekomstige kapitaalvernietiging. 

 

De wethouder benadrukt nogmaals dat dit onderzoek in de geest van de motie is 

uitgevoerd en dat conform de kaders van de sportnota en de herstelbegroting is 

gewerkt. Gelet op de reactie van de raad zal nu in ieder geval niet verder gekeken 

worden naar mogelijke bebouwing van velden. M.b.t. peilpunt 3 (aanleg 

kunstgrasveld APWC) geeft de wethouder aan dit graag voor de start van het komend 

speelseizoen te realiseren. Hiervoor is het van belang snelheid te maken zodat dit nog 

in de (bredere) aanbesteding van de eerder geaccordeerde sportinvesteringen mee 

kan. De kosten voor de aanleg van het kunstgrasveld kunnen worden gedekt uit het 

dividend van SRO (conform aangenomen amendement 2015-160A d.d. 15 september 

2015). Voorgesteld wordt om ook de kosten voor het vervolgonderzoek uit dit 

dividend te dekken. De raad zal hierover nader worden geïnformeerd via een RIB. De 

vergadering geeft aan geen bezwaar te hebben tegen deze manier van handelen. 
Toezeggingen  
Advies aan het 
presidium 

Vervolgstap college 

 


