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Onderwerp herinrichting ijsbaanterrein gebruik 

handbalveld als trapveld en 
opdrachtformulering onderzoek 
Insulindeweg

Middenbeemster, 13 oktober 2009

Aan de raad

> voorstel

- Instemmen met het voorstel het handbalveld aan de Insulindeweg tevens te bestemmen als 
trapveld voor de jeugd en de handbalvereniging voor extra (schoonmaak)onderhoud een 
vergoeding te geven.  

- Instemmen met de inrichting van het ijsbaanterrein overeenkomstig onderstaande 
toelichting.

- Een opdracht te formuleren voor een onderzoek naar een plek voor 12 + jeugd aan de 
Insulindeweg

> toelichting

In de vergadering van de raad d.d. 2 juli 2009 werd een motie aangenomen die als volgt luidde:
Het college van B&W wordt opgedragen
A) In de gemeenteraad van 24 september 2009 met een voorstel te komen voor realisatie
openbaar verhard speelterrein voor de 12+ jeugd op het handbalterrein van S.V.
Beemster.
B) Een onderzoek te doen naar de herinrichting van het terrein tussen het handbalterrein,
De Kloek, Gemeentewerken en Insulindeweg waarin opgenomen parkeren en eigen
onderkomen 12+ jeugd.
Daarnaast werd een amendement op het collegevoorstel tot herinrichting van het ijsbaanterrein door 
de raad aangenomen waarin het college werd opgedragen
het voorstel zodanig aan te passen dat wordt besloten dat het plan resulteert in:
- draineren van het ijsbaanterrein
- aanbrengen verharding t.b.v. zwaar materieel
- aanleg grasspeelveld
- plaatsen van diverse fitnesstoestellen
- krediet wat bestemd was voor speelverharding op het ijsbaanterrein oormerken voor
verhard openbaar speelterrein 12+ jeugd.

Het trapveldje
Ons college is met zowel de motie als het amendement aan de slag gegaan. 



blz.2 van 3

Wat betreft het A-gedeelte van de motie is aan het Nuso gevraagd na te gaan wat de mogelijkheden 
zijn om het handbalveld te gebruiken als trapveldje.
In de raadsportefeuille treft u het rapport van de NUSO aan.
De conclusie komt erop neer dat het  handbalveld gebruikt kan worden als trapveld, zij het dat er 
een aantal beperkingen zijn. De beperkingen betreffen met name het gebruik door de 
handbalvereniging op 25% van de beschikbare dagen en 13% van de beschikbare avonden. 
Wanneer jongeren tevergeefs naar het veld komen zullen ze het wellicht gauw voor gezien houden.
De huidige groep gebruikers (jeugd 14 jaar en ouder) zijn enthousiast over de plannen van de 
gemeente om het handbalveld openbaar toegankelijk te maken. De groep is goed aanspreekbaar en 
is bereid mee te werken en mee te denken om het gebruik optimaal te realiseren. De ervaring zal 
leren of dit ook daadwerkelijk tot uitvoering gebracht kan worden.
De handbalvereniging stelt zich verantwoordelijk voor het beheer en schoonmaak van het
handbalveld. Dit zal door de leden van de vereniging gedaan worden door middel van wekelijkse 
controles.
De handbalvereniging ziet deze werkzaamheden graag als “zelfwerkzaamheid onderhoud terreinen” 
vergoed. Ons voorstel is om hier de gebruikelijke “uurprijs” vergoeding voor te geven op een voor 
deze werkzaamheden door onze dienst gemeentewerken vastgesteld aantal benodigde uren.    

Wat betreft het B-gedeelte van de door de raad aangenomen motie kunnen we het volgende 
opmerken. Het huidige parkeerterrein bij de Kloek is weliswaar op sommige momenten te klein, 
maar voldoet verder uitstekend. De plaats waar de kantine van de handbalvereniging heeft gestaan 
is toegevoegd aan de afvalstraat van de gemeentewerf. Het is niet duidelijk of de gemeenteraad met 
een eigen plaats voor de 12+ jeugd bedoelt: een JOP zoals we die aan de B. Hollanderstraat hebben 
gehad of een compleet jeugdgebouw a la Beejee ?   Voor beide opties kunnen wel al enkele 
opmerkingen worden gemaakt. Een hangplek op de Insulindeweg is, gezien de kwetsbaarheid van 
het gebied en de discussies hierover in het verleden, sterk af te raden. Een jeugdcentrum voor 12+ 
jeugd vereist meer onderzoek. Nu al kan gezegd worden dat dit ten koste zal gaan van de huidige 
parkeerruimte en zal gelet op de vereiste professionele begeleiding een kostbare zaak zijn, die 
structureel op de begroting zal drukken. Wij horen graag van de raad hoe hiermee verder te gaan.

Het ijsbaanterrein
Het amendement met betrekking tot de herinrichting van het ijsbaanterrein is door ons college als 
volgt uitgevoerd en in voorbereiding.

- Het totale terrein is intussen gedraineerd. 
- Het voorste gedeelte van het terrein en een strook aan de zijkant waar tijdens de feestweek 

de tribune staat, zal verhard worden door middel van een zogenaamd gefundeerd grasveld. 
Dit is een methode, die vaker voor evenemententerreinen wordt toegepast en waarbij in de 
toplaag een versteviging met kunststof netwerk wordt aangebracht. Zwaar transport is 
hierop mogelijk. De kosten hiervan komen overeen met de kosten die gemoeid waren met 
de in het vorige plan vermelde asfaltering in combinatie met betonnen grastegels.

- De dijklichamen ter hoogte van de kantine en aan de ander zijde bij het kinderdagverblijf 
zullen worden aangevuld ter grootte van zo’n 100 M2. Dit zal gebeuren buiten het ovaal van 
de 400 meter baan en zonder dat deze wordt aangetast. Op deze verhoging komen enkele 
fitness toestellen, die in de winter niet verwijderd hoeven worden, bankjes en een 
picknicktafel.

- Op het terrein wordt verder naast het voetbalveld, een volleybalveld met net en twee kleine 
voetbalveldjes met klein doeltjes geprojecteerd. 

- een en ander wordt gecompleteerd met een afvalbak.

Op 1 oktober heeft hierover een gesprek plaatsgevonden met afgevaardigden van de ijsclub 
Bamestra. Zij konden zich in bovenstaande vinden. 
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Met bovenstaande invulling hopen wij tegemoet te komen aan de wensen van de raad om het 
ijsbaanterrein een meer openbare en bredere spel- en sportfunctie te geven. 

> juridische consequenties

geen

> financiële consequenties

De kosten voor de zelfwerkzaamheid van de handbalvereniging (SV Beemster) zullen in de 
eerstvolgende TURAP worden verwerkt maar zullen de € 1.000.— zeker niet overschrijden. 

Burgemeester en wethouders van Beemster,
de burgemeester, de secretaris,

H.N.G. Brinkman E. Kroese-Vrolijks


