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Aanleiding bezoek fracties d.d. 6 oktober 2022

 Er ligt een voorbereidend besluit voor, ingebracht door B&W voor 
vervanging van de kunstgrasvelden in de gemeente Dalfsen.

 De vereniging is positief over keuze voor natuurlijke infill met kurk+.
 Vervanging is noodzakelijk, maar in het geval VV Lemelerveld wordt een 

verplaatsing voorgesteld van veld 3 naar veld 2.
 Als motivatie voor deze verplaatsing wordt aangegeven: “Vanuit uw 

raad zijn eerder opmerkingen ontvangen rekening te houden met 
eventuele toekomstige ontwikkelingen, waarbij de huidige locatie van 
het kunstgrasveld in de kern Lemelerveld niet belemmerend mag zijn.”

 Communicatief: 
- Over verplaatsing is een informatief gesprek geweest met een aantal 

bestuursleden.
- Vervolgens wordt in de media gepubliceerd dat dit in kannen en kruiken 

is.
- We horen in de wandelgangen dat plannen worden gemaakt voor een 

brede gezamenlijk school rond locatie Sportpark Heidepark. 

Gevolg is dat wij hier in Lemelerveld erg verrast door zijn. En niet 
per sé positief.
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Visie VV Lemelerveld (1)

VV Lemelerveld is niet akkoord met huidig verplaatsingsplan.

Motivatie/ argumentatie:

 Het plan van verplaatsing van het kunstgras biedt geen 
voordelen voor zowel voor de VV Lemelerveld als breder gezien 
voor de hele gemeenschap. 

- VV Lemelerveld heeft in huidige opzet al gebrek aan (trainings)ruimte, 
ook volgens KNVB-rekentool, een kunstgrasveld op veld 2 zal kleiner 
zijn. Het plan heeft een afbreukrisico voor (VV) Lemelerveld zonder 
perspectief op betere invulling van ruimte.

- VV Lemelerveld heeft één van de mooiste sportparken van de regio. Eén 
van de organisatiedoelen is om dit zo te houden. Het plan doet afbreuk 
aan dit doel vanwege het minder compact kunnen voetballen op het 
sportpark, voetballen zonder dugouts en omheiningen (extra 
kostenpost) en meer geluidsoverlast richting de naastgelegen camping.
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Visie VV Lemelerveld (2)

 Het plan vereist forse investeringen terwijl het erg onduidelijk 
en zelfs onlogisch is of dit ooit gaat renderen.

- Het plan is vele malen (ongeveer EUR 300.000) duurder dan het 
alternatief: vervanging huidig kunstgras, terwijl onduidelijk is of dit ooit 
gaat renderen. 

- Mocht dit later alsnog nodig of de beste oplossing blijken dan zijn deze 
kosten maar fractioneel hoger. Vooruitlopen op invulling van de 
eventuele toekomstige plannen is dus naar ons idee dus weinig zinvol.

 Er speelt in onze beleving meer op de achtergrond 
(wandelgangen: bouw brede school). We zijn hier positief over, 
maar willen vooral graag meedenken in hoe hiervan iets moois 
te maken, de ruimtes effectief te benutten en waarbij een ieder 
maximaal voordeel heeft van de faciliteiten. 

- Het lijkt ook indien er een brede school komt erg onlogisch om het 
kunstgras te verplaatsen, omdat de huidige ligging veel gunstiger is 
mocht er een school in de buurt komen. Veld 2 ligt veel verder weg van 
mogelijke bouwlocaties.
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Tegenvoorstel VV Lemelerveld

VV Lemelerveld ziet graag vervanging van kunstgrasveld op 
huidige locatie evt. met uitbreiding van een extra veld op de plek 
van veld 4 (wetraveld).

Motivatie/ argumentatie:

 VV Lemelerveld is erg tevreden met huidige ligging van de velden in 
combinatie met de logistiek, bewegingen en gebruik van het 
spelmateriaal die nu plaatsvinden op het sportveld. De verandering 
brengt onwenselijke situaties met zich mee zoals ver uit elkaar 
trainen/voetballen van wedstrijden. 

 Met ongeveer dezelfde investering is het mogelijk om een extra 
kunstgrasveld aan te leggen, omdat het huidige wetraveld al is 
voorbereid op vervanging door kunstgras. Hierdoor wordt het 
genoemde probleem van krapte qua trainingscapaciteit nagenoeg 
opgelost, wordt de ruimte effectiever gebruikt en dit biedt meer 
mogelijkheid voor andere doelgroepen (zoals scholen of andere 
verenigingen) om gebruik te maken van goede velden.
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Vragen VV Lemelerveld

Vragen van VV Lemelerveld aan fracties en B&W:

- Wat zijn de “eventuele toekomstige belemmeringen” waarover 
wordt gesproken?

- Op welk termijn gaat dit spelen (0-10 jaar)?
- Gezien de enorme meer-investering die wordt voorgesteld 

moeten deze “eventuele toekomstige belemmeringen” concreet 
zijn, waarom is de informatie summier?

- Waartoe dient huidige aanpak/ communicatie richting 
uitvoering van verplaatsing van het kunstgrasveld?

- Wanneer is in de gemeenteraad besproken en besloten dat dit 
kunstgrasveld niet belemmerend mag zijn voor eventuele 
toekomstige ontwikkelingen en wat was hiervan de 
achterliggende gedachte?

- Kan de gemeente garanderen dat de vereniging niet met 
minder ruimte op het sportpark te maken krijgt?

- Wil de gemeente meewerken aan uitbreiding van 
trainingscapaciteit?

- Krijgt de vereniging de mogelijkheid om mee te praten bij 
eventuele toekomstige ontwikkelingen, zoals een brede school 
bij het sportpark?
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Bijlage situatieschets Sportpark Heidepark VV Lemelerveld


