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Kunstgras Beilen dichterbij
ROSA TIMMER

BEILEN Er ligt een voorstel voor de
renovatie van Sportpark Noord-
West in Beilen. Het college wil 1,7
miljoen euro meebetalen. Toch zijn
voetbalclubs nog niet tevreden.

De acht natuurgrasvelden zijn onbe-
speelbaar als het de dag ervoor heeft
geregend. De voetbalclubs vv Beilen
en cvv Fit Boys moeten daarom al ja-
ren achtereen veel wedstrijden afge-
lasten. Er zijn fouten gemaakt bij de
aanleg van de velden, waardoor het
regenwater niet weg kan.

Daar willen de gemeente Midden-
Drenthe, de voetbalclubs en stich-
ting Sportpark Noord-West van af

door het park grondig te renoveren.
Wethouder Gerard Lohuis is na veel
gesprekken en discussies met de
clubs tot een voorstel gekomen. Het
gemeentebestuur wil het grootste
deel van de kosten betalen als de
clubs besluiten tot renovatie van de
acht natuurgrasvelden. Daarnaast
wordt er geld vrijgemaakt voor het
renoveren van kleedkamers en uit-
breiding van parkeerplaatsen. In to-
taal zo’n 1,7 miljoen euro.

Maar de clubs willen naast vier na-
tuurgrasvelden ook twee kunstgras-
velden. Kunstgras kan meer belas-
ting aan. Omdat de aanleg daarvan
duurder is, vraagt de gemeente een
bijdrage van 200.000 euro van de
clubs, plus de 70.000 euro die ze in

allebei de scenario’s moeten inleg-
gen. Dat laatste bedrag is door de
clubs sowieso al gereserveerd voor
onderhoud van de velden.

Die 200.000 euro mogen de clubs
deels ‘betalen’ door zelf werkzaam-
heden uit te voeren op het park
waarvoor anders een aannemer be-
taald zou worden. Het discussiepunt
is dat de clubs dat hele bedrag in zelf-
werkzaamheid vooraf willen afko-
pen, terwijl het college wil dat de
clubs eerst met een aannemer in ge-
sprek gaan. Wethouder Gerard Lo-
huis: ,,Wij zijn bereid mee te werken,
maar het is de vraag of er voor
200.000 euro aan zelfwerkzaam-
heid verdiend kan worden. Dat kun
je niet nu al bepalen.’’

Lohuis denkt dat er op andere ma-
nieren nog wat te halen valt bij de
clubs. ,,De schoonmaak wordt bij
veel verenigingen door vrijwilligers
gedaan. Ook de contributie kan best
wat omhoog.’’ De voetbalclubs zijn
stellig tegen het verhogen van de
contributie.

De kosten kunnen nog hoger uit-
vallen als eind dit jaar blijkt dat rub-
bergranulaatkorrels op de velden
schadelijk zijn voor de gezondheid.
De KNVB doet daar onderzoek naar
nadat er ophef over is ontstaan. De
korrels zouden kankerverwekkend
kunnen zijn. Het duurdere alterna-
tief is kurk. Eind deze maand verga-
dert de commissie Zorg en Welzijn
erover.


