
 

 

 

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 

De gemeenteraad 
- 
31 mei 2012 
Memo Gemeenteraad beantwoording vragen VVD Slot Valkensteinsedijk 
Het college 
115472 
 
 
 
Samenvatting 
 
Geachte dames en heren, 
 
Recentelijk is er op het speelveld aan de Slot Valkensteinsedijk een voetbalkooi 
geplaatst en kort erna verwijderd. Omtrent het plaatsen en verwijderen zijn door de 
fractie van de VVD onderstaande vragen gesteld.   
 
Vraag 1) Op welke wijze is het besluit om deze voetbalkooi daar te plaatsen tot stand 
gekomen? 
 
Antwoord) De voetbalkooi is tot stand gekomen op initiatief van bewoners uit de wijk 
Valckesteyn. Deze bewoners zagen voor de jeugd geen veilige mogelijkheid om te 
voetballen en ervaren overlast wanneer de kinderen op straat of in de steeg 
voetballen. Deze situatie werd aangekaart bij de wethouder B&B. Meerdere locaties 
zijn bekeken waarna de locatie aan de Slot Valkensteinsedijk als meest geschikt naar 
voren is gekomen. 
 
Vraag 2) Op welke wijze is er met de bewoners vooraf gecommuniceerd over de 
plaatsing van deze voetbalkooi? 
 
Antwoord) Voor dit traject is dialoog gevoerd met een aantal ‘initiatiefnemers’ uit de 
wijk. De ambtelijke organisatie ging er vervolgens vanuit, nu blijkt ten onrechte, dat er 
volledige instemming in de wijk was voor de voetbalkooi door de initiatiefnemers in de 
wijk. De bewoners zijn door de gemeente verder niet meer geïnformeerd over de 
plaatsing van de voetbalkooi.  
 
Vraag 3) Hoe en in hoeverre heeft de burgerparticipatie hier een rol in gespeeld?  
 
Antwoord) Het speelinitiatief is gekomen vanuit de wijk Valckesteyn zelf. De wethouder 
en ambtelijke organisatie hebben met de betreffende bewoners/initiatiefnemers 
meerdere keren overleg gehad over het vinden van een geschikte locatie en inrichting 
van deze speellocatie. 
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Vraag 4) Waarom is de voetbalkooi na enkele dagen al verwijderd? 
 
Antwoord) De ambtelijke organisatie ging er vanuit dat er voor een speelvoorziening cq 
een voetbalkooi behorend bij een doel geen bouwvergunning vereist was. Dit blijkt 
naderhand een verkeerde veronderstelling. Door het ontbreken van een noodzakelijke 
bouwvergunning voor de plaatsing van de voetbalkooi is de gemeente in overtreding.  
Dit is de reden waarom de voetbalkooi zo snel mogelijk is verwijderd. 
 
Vraag 5) Indien dit op basis van klachten van enkele bewoners is gebeurd, waarom is 
er dan niet voor gekozen om, alvorens tot verwijdering over te gaan, te bezien of er 
wellicht ook bewoners waren die voor handhaving van de kooi waren? 
 
Antwoord) Onder verwijzing naar antwoord 4 was dit niet relevant. 
 
Op korte termijn zal een bijeenkomst georganiseerd worden om met de bewoners in de 
wijk tot een passende oplossing te komen.  
 
Vraag 6) Wat zijn de totale kosten van de voetbalkooi geweest? Zowel de plaatsing als 
de voorbereiding.  
 
Antwoord) De kosten voor aanschaf en plaatsing van de voetbalkooi bedragen 
€5.600,-.  
 
Vraag 7) Wat zijn de kosten van de verwijdering geweest?  
 
Antwoord) Verwijderen van de voetbalkooi betreft interne uren. Vier personen van de 
buitendienst zijn drie uur bezig geweest om de kooi voorzichtig te verwijderen zodat 
deze hergebruikt kan worden. 
 
Vraag 8) Waarom is er voor gekozen om een voetbalkooi op gras neer te zetten? 
Zoals bekend wordt een dergelijk klein oppervlak binnen een paar weken een 
modderpoel zonder gras. (De kooi heeft er nu maar een paar dagen gestaan en de 
kale modderplekken waren al zichtbaar aan het worden) 
 
Antwoord) Hiervoor is gekozen vanwege de beperkte financiële middelen die 
beschikbaar waren. Voor plaatsing met daarbij kunstgras was geen budget 
beschikbaar. Plaatsing op verharding was niet wenselijk op deze locatie omdat een 
zoveel mogelijk natuurlijke uitstraling nagestreefd wordt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wij gaan ervan uit met dit schrijven de vragen van de VVD-fractie afdoende te hebben 
beantwoord. 
 
Hoogachtend, 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris     de burgemeester, 
 

  
Hans Cats     mr. Harald M. Bergmann 
 
 


