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aanleg kunstgras sporthoek speelplein
MFC Zuidoostbeemster
Middenbeemster, 26 mei 2009

Aan de raad
> voorstel
Een krediet van € 16.500.-- beschikbaar te stellen uit het “ fonds Dorpsuitleg “ voor de
aanleg van een kunstgras sporthoek op het speelplein van het MFC te
Zuidoostbeemster.
> toelichting
Vanuit de stuurgroep van de bouw MFC, met name van de kant van het buurthuis en de
school is de wens naar voren gekomen om op de speelplaats van het MFC op een stuk
gepland grasveld een verhard trap- annex sport veldje aan te leggen, waarop tevens jeu
de boule kan worden gespeeld en in de zomer de buurt kan trainen voor het
stratenvolleybaltoernooi. Al in een vroeg stadium van de plannen rond het MFC heeft een
ouder van de school, tevens betrokken bij het buurthuis zich al eens gemeld met hetzelfde
verzoek. Op verzoek van de school heeft deze ouder ook een aantal van de offertes
aangevraagd.
Het is een stuk van 16 x 22 m. Er zijn offertes aangevraagd bij vier bedrijven.
De leverancier waar de school ook de speeltoestellen voor het speelplein wilde bestellen
komt daarin als concurrerend naar voren. De andere aanbiedingen zijn exclusief het
leggen en preparatie van de ondergrond. Een heel goede vergelijking is dus niet mogelijk,
maar gelet ook op de korting wordt dit een goede prijs geacht. De totale kosten voor de
sporthoek bedragen € 24.215.—incl. BTW. Door een deel van deze kosten uit het krediet
dat beschikbaar is voor de speelplaats te halen en door een korting van de leverancier,
blijft er een tekort over van € 16.500.-Het trapveldje wordt wel van belang geacht, omdat het speelplein net als het huidige
speelterrein een buurtfunctie vervult. Gelet op het gemeentelijk beleid om bewegen te
stimuleren i.v.m. overgewicht en gelet op de binnenkort door de huisartsen geïnitieerde
campagne voor meer bewegen om diabetes tegen te gaan, is een plek die uitnodigt tot
bewegen een goede zaak.
Er komen vier kleine kooidoeltjes op dit veldje te staan zodat er twee veldjes van 16 x 11
meter ontstaan. De uitdaging om hard en hoog te trappen is dan afwezig. Daarvoor kan
naar het grotere trapveld aan de overkant van het Middenpad verwezen worden.
Door betreffende ouder is voorgesteld de veldjes met vrijwilligers in zelfwerkzaamheid aan
te leggen. Hoewel dat zeer gewaardeerd wordt is het in dit verband af te raden hiermee
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in te stemmen, omdat bij het niet juist aanleggen van deze soort kunstgras, de
gebruiksduur aanzienlijk verkort kan worden, door een niet deskundig aangelegde
ondergrond en het niet goed verlijmen van de kunstgrasstroken

> juridische consequenties
geen
> financiële consequenties
Het gevraagde krediet van € 16.500 kan ten laste gelegd worden van de voorziening
voor wijkgebonden activiteiten (“fonds Dorpsuitleg”), waarin, voor dit bedrag,
voldoende ruimte is.
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