
Geachte raadscommissie, 
 
U ziet hier een hoopvolle voorzitter van de VV Hoonhorst staan. 
Hoopvol omdat in dit raadsvoorstel een eind gemaakt kan worden aan onze slechte 
trainingsmogelijkheden.  
 
Te kleine trainingshoekjes die bij een beetje regen veranderen in modderpoelen. Wat dit laatste 
betreft is het jammer dat er nu geen beeldverbinding is met onze trainingsvelden om mijn woorden 
kracht bij te zetten.   
De noodzaak wil ik dan ook graag benoemen. Het betreft:  

1. De kwaliteit van de trainingshoeken, veelal een modderpoel. 
2. De vorm van de trainingshoeken, waardoor geen wedstrijdgerichte training mogelijk is. 

 
Wij zijn dan ook blij met de ambitie die het college heeft uitgesproken in haar bestuursprogramma. 
Ambitie die in dit raadsvoorstel duidelijk naar voren komt. 
Een hybride veld is niet alleen de oplossing voor de vv Hoonhorst zoals wij in ons rapport hebben 
voorgesteld maar ook een goede visie op de toekomst.  
Een toekomst waarin kritisch gekeken zal worden naar de kunstgrasvelden en de eventuele 
vervanging hiervan. Niet alleen vanwege milieuaspecten maar ook vanwege de discussie over de 
korrels hierin. Hybride, is duurzamer en goedkoper dan kunstgras. Het past tevens binnen het 
duurzame karakter wat Hoonhorst heeft. 
 
De aanleg van een hybrideveld in Hoonhorst als een pilot voor het zoeken van goede alternatieven 
voor kunstgrasvelden juichen wij dan ook toe en wij zullen onze ervaringen dan ook graag delen met 
andere verenigingen. 
Samen met de betreffende ambtenaren van de gemeente hebben wij  diverse velden en opties 
bekeken en besproken. Hierbij onze waardering voor dit gezamenlijke proces.  
 
Wij hopen dat u als raad instemt met dit voorstel en dat hier een ambitieus vervolg aan kan worden 
gegeven zodat in het voorjaar 2020 het veld kan worden aangelegd en augustus 2020 de training 
voor het nieuwe seizoen hierop kan worden gestart.  
 
Ik ben begonnen met de woorden hoopvolle voorzitter maar zou er aan toe willen voegen een 
voorzitter met vertrouwen in de raad en in de toekomst.


