
 

Betreft:  Art. 37 Vragen 

Datum:  1 mei 2019 

Onderwerp: Grasvelden van de voetbalverenigingen 

Geachte leden van het College van Burgemeester en Wethouders, 

Vorige zomer was een aan een schakeling van warm droog weer. Vanaf mei tot ver in september 

kende Nederland de meest droge en warme zomer sinds de weertelling. Voor de voetbalclubs binnen 

onze gemeente Gulpen-Wittem was dit een dramatische zomer. De velden lagen er dor en in slechte 

staat bij.  

Maar dat was niet de eerste zomer dat de clubs geconfronteerd werden door een droge zomer. Voor 

de derde keer op rij was de zomer zodanig warm dat herstel van de velden niet dat resultaat had, dat 

nodig is voor een goede start van het voetbalseizoen.  

Op 27 september hebben wij een raadsbrede motie ingediend, omdat wij door SV Zwart-Wit ’19 

benaderd werden of de gemeente de vereniging tegemoet kon komen om deze situatie voor de 

toekomst te voorkomen.  

In deze motie riepen wij het college om in gesprek te gaan de voetbalverenigingen binnen Gulpen-

Wittem. Vanuit de verenigingen hebben wij vernomen dat deze gesprekken hebben plaatsgevonden, 

maar dat het daarna windstil bleef. 

De volgende zomerperiode staat weer voor de deur. Natuurkundige zijn het over eens: Nederland is 

naar aanleiding van de vorige zomer nog steeds te droog en de meteologen voorspellen weer een 

droge zomer.  En de velden laten nog steeds de gevolgen van een droge zomer zien.  

Dat voorspelt niets goed. Verengingen voorzien weer veel problemen voor de komende start van het 

voetbalseizoen en een volgende dip in de inkomsten kan voor enig vereniging de doodsteek zijn.  

Gelet op voorgaande de volgende vragen: 

1. Gaat u de voetbalverenigingen binnen Gulpen-Wittem, die door de droogte vorige zomer, 

tegemoet komen in hun inkomstenderving? 

2. Heeft er een haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden voor het aanleg van een waterput 

met pompinstallatie op het Sportpark Hanzon te Eys.  

3.  

a. Bent u met andere verenigingen en eventuele belanghebbenden in ge gesprek 

gegaan i.v.m. het multifunctionele gebruik van de velden?  

b. Zo ja! Wat zijn hier de uitkomsten van? Zo nee! Waarom niet? 

4. Welke mogelijkheden ziet u, om bij een droge zomer ervoor te zorgen dat de 

voetbalverenigingen in september onbezorgd aan de nieuwe competitie kunnen starten? 
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