
 

 

 
 
Poortugaal 7 november 2015. 
 
Geacht college, geachte raadsleden en fractieleden, 
 
PSV Poortugaal is geschrokken van een artikel in weekblad de Schakel waarin vermeld wordt dat 
de gemeente een motie aangenomen heeft waarin het voornemen genoemd wordt het 
gereserveerde geld voor vervanging van de kunstgrasvelden op Sportpark Polder Albrandswaard 
te gebruiken voor de aanleg van een nieuw kunstgrasveld op zowel Sportpark de Omloop als 
Sportpark Albrandswaard. 
 
Geachte politici, dit meent u toch niet? 
In opdracht van de gemeente is er een onderzoek gedaan naar de kwaliteit en de behoefte aan 
voetbalvelden. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt duidelijk dat:  
De kunstgrasvelden op Polder Albrandswaard feitelijk versleten zijn.  Dit wordt ook zodanig 
benoemd in de rapportage die u ontvangen heeft. 
Daarnaast is in dit rapport onomstotelijk vastgesteld dat PSV Poortugaal  een groot tekort aan 
trainingsruimte heeft. Wij komen per seizoen 1400 uur tekort. Dat merken wij in de praktijk al lang 
en we hebben daar dan ook meerdere malen over aan de bel getrokken. De organisatorische 
problemen zijn groot en de leden ontevreden. Wij verliezen elftallen doordat zij geen of te weinig 
trainingsruimte toegewezen kunnen krijgen. Wij hebben er niets op tegen om toeleverancier voor 
de overige verenigen te zijn maar het is betreurenswaardig dat leden die hun hele jeugd bij PSV 
Poortugaal  gespeeld hebben vertrekken omdat er onvoldoende ruimte is, zelfs als zij zoals bij 
PSV Poortugaal niet ongebruikelijk om 21.30 uur starten met hun training. 
Opvallend was dat PSV Poortugaal in het rapport de enige voetbalvereniging is met een dergelijk 
groot tekort aan veldruimte. 
 
In het rapport wordt voorgesteld de ergste problemen bij PSV Poortugaal op te lossen met een 
extra kunstgrasveld (gras van hoofdveld vervangen door kunstgras) en een verlichtingsinstallatie 
op veld 2.  
Bij de presentatie van de onderzoeksresultaten is beloofd dat de gemeente terug zou komen op de 
besproken resultaten. Wij begrijpen dat er door de politieke  onrust wat meer tijd verstrijkt voordat 
wij mogen vernemen hoe we de problemen daadwerkelijk op gaan lossen maar we begrijpen niets 
van de plannen die we via de Schakel hebben vernomen. 
 
De bestaande kunstgrasvelden in Polder Albrandswaard zijn ongeschikt voor voetbal in de  
categorie A.  Daarnaast blijven de verenigingen van mening dat de velden bijna gevaarlijk zijn om 
op te spelen vanwege steeds weer optredende losse naden. Deze velden zijn niet geschikt om 
langer dan voorgenomen te gebruiken. Ze zijn versleten, ook door intensief gebruik van niet leden. 
 
Het bestuur van PSV Poortugaal heeft groot bezwaar tegen de voorgenomen plannen en ziet niet 
hoe en wanneer deze bijdragen aan een oplossing van ons  ruimteprobleem. Het 
gelijkheidsbeginsel is mooi maar wij willen u er graag op wijzen dat PSV Poortugaal voor 1100 
leden beschikt over 1 bijna compleet versleten kunstgrasveld, 1 trainingsveld van gras met 
verlichting, een hoofdveld van gras met verlichting en een tweede grasveld zonder verlichting. 
In het rapport wordt aan de verenigingen het advies gegeven om ook het hoofdveld te gaan 
gebruiken voor trainingen. U zult misschien begrijpen dat PSV Poortugaal dat noodgedwongen al 
lang doet. Met als resultaat dat we in de loop van het seizoen steevast in de kranten en door 
bezoekende verenigingen genoemd worden als vereniging met het slechtste veld van de regio. 
Geen reclame voor ons en voor de gemeente.  
 
Het bestuur van PSV Poortugaal gaat ervan uit dat de gemeente de onderzoeksresultaten en de 
adviezen uit het rapport ter harte neemt en hebben de afgelopen weken met toenemende 
ongerustheid gewacht op het vervolg van de presentatie. Het lijkt er nu op dat wij geen 
gesprekspartner zijn bij het zoeken naar oplossingen en dat vinden wij erg jammer en niet terecht.  



 

 

Naast bovengenoemd door de gemeente geïnitieerd onderzoek beschikken wij over rapportage 
van de KNVB met dezelfde uitkomsten en adviezen. Dit rapport is bekend bij de gemeente. 
 
Het bestuur van PSV Poortugaal verzoekt u dringend nog eens goed naar de 
onderzoeksresultaten te kijken. Wij roepen niet zomaar wat, de feiten liegen niet. Wij hopen dat we 
op u mogen rekenen en ontvangen graag een uitnodiging om een en ander te bespreken. 
 
Met vriendelijke groet, 
Ria Lodder 
Voorzitter PSV Poortugaal. 


