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Voor onderbouwing van het argument om het kunstgrasveld bij V.V. Lemelerveld te verplaatsen 

van veld 3 naar veld 2 wordt aangevoerd dat het in lijn ligt met eventuele toekomstige 

belemmeringen heb ik de volgende vragen: 

1. De vraag is aan welke eventuele toekomstige belemmeringen we dan moeten denken?  

Een eventuele toekomstige belemmering is mogelijke onderwijshuisvesting. 

2. Binnen welke termijn kan dit gaan spelen?  

Op basis van het eind 2021 door de gemeenteraad vastgestelde Integraal Huisvestingplan (IHP) 

primair onderwijs 2022 – 2038  behoort IHP-project kern Lemelerveld tot de 1e fase (2022 – 2025), 

waarbij op basis van het onderliggende route- en faseplan de start is voorzien medio/eind 2023 en 

inclusief uitvoering doorloopt tot in 2028.  

3. Wanneer zijn in de gemeenteraad opmerkingen gemaakt dat het kunstgrasveld niet 

belemmerend mag zijn voor deze ontwikkelingen?  

Dit was meerdere keren het geval, o.a. bij de behandeling van het IHP primair onderwijs 2022 – 

2038  in de commissievergadering d.d. 13 december 2021.  

4. En tot slot, of de voetbalvereniging Lemelerveld mogelijkheid krijgt om mee te praten/denken 

bij de ontwikkeling van deze eventuele toekomstige belemmeringen?  

Zoals in het raadsvoorstel is aangegeven, is het bestuur van V.V. Lemelerveld geïnformeerd over het 

voorstel tot verplaatsing kunstgrasveld in de kern Lemelerveld en voeren we nog het gesprek met het 

bestuur van V.V. Lemelerveld over de definitieve keuze m.b.t. al dan niet verplaatsing. We hebben 

deze optie toch opgenomen omdat in het verleden vanuit de gemeenteraad is gevraagd rekening te 

houden met eventuele toekomstige ontwikkelingen, waarbij de huidige locatie van het kunstgrasveld 

belemmerend kan zijn. Nu we als gemeente aan de slag gaan met de kunstgrasvelden is dit het juiste 

moment om - samen met het bestuur van V.V. Lemelerveld - goed na te denken over de positie van 

het kunstgrasveld bij V.V. Lemelerveld. Daarbij wordt met dit raadsvoorstel gevraagd of de raad daar 

extra financiële middelen voor beschikbaar wil stellen. Vanzelfsprekend zal het bestuur van V.V. 

Lemelerveld (net als andere) mogelijke belanghebbende(n) in het IHP-project kern Lemelerveld de 

mogelijkheid krijgen mee te praten/denken.    

 

 


