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Betreft: Doorontwikkeling sportvereniging Poortugaal  

Geachte raadsleden, 

INLEIDING
VV Oude Maas en PSV vormen sinds deze zomer een nieuwe vereniging: Sportvereniging 
Poortugaal. De nieuwe vereniging is hard bezig met het opbouwen van de vereniging en diverse 
praktische zaken die daarbij komen kijken. Zij lopen nu tegen een aantal zaken aan die om 
verbetering vragen. Via deze raadsinformatiebrief informeren wij hierover.  

KERNBOODSCHAP
Wij willen bereiken dat SV Poortugaal zich gesteund voelt in hun onderzoek naar het door ontwikkelen 
van de vereniging en de bijbehorende stappen die moeten worden gezet om e.e.a. te realiseren.   

TOELICHTING
Behoefte SV Poortugaal  
Het bestuur is hard bezig met het opbouwen van de nieuwe vereniging en de diverse praktische zaken 
die daarbij komen kijken. Zij lopen tegen een aantal zaken aan die om verbetering vragen en willen 
dat met ons afstemmen. Zo willen zij de accommodatie van VV Oude Maas verkopen, de 
accommodatie van PSV uitbreiden met kleedkamers, de parkeermogelijkheden en fietsenstalling 
uitbreiden, treffen van energiebesparende maatregelen en camera toezicht realiseren vanwege de 
hoge mate van vandalisme op het sportpark. Wij hebben onze instemming gegeven om de 
(on)mogelijkheden te gaan onderzoeken.    

CONSEQUENTIES

SV Poortugaal gaat aan de slag met het uitwerken van het plan. Daar waar nodig bieden wij 
ondersteuning.  

VERVOLG

De zaken waar de vereniging tegen aanloopt hebben betrekking op het gebruik van het sportpark en 
de bijbehorende faciliteiten. Daarom hebben wij hen verzocht om één plan te ontwikkelen, waarin alle 



wenselijke zaken zijn opgenomen. Zo kunnen wij dit plan integraal toetsen op haalbaarheid en 
wenselijkheid.  

Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 


