
 

 

 

AMENDEMENT 
(artikel 147b Gemeentewet en artikel 27 Reglement van Orde) 

 
Datum raadsvergadering:          1 juli 2021                                                                   
Agendapunt:   10. Kadernota begroting 2022-2025 (442202)  
  

Onderwerp:   Aanleg voorzieningen jeugd SKNWK 

 
Amendement 
Zoals bedoeld in Beslispunt 9 van de Kadernota als kader stellend voorstel mee te geven: 
Aanleg voorzieningen jeugd SKNWK (zoals in dit amendement is toegelicht).  
 
 
Toelichting 
Feiten 

• Onder beslispunt 9 in de Kadernota geven burgemeester en wethouders aan dat de raad nog 
andere kader stellende voorstellen kan aanreiken, die zij kunnen betrekken bij de voorbereiding 
van de aan te bieden begroting 2022 - 2025. 

• De indienende fractie(s) maken graag van die gelegenheid gebruik.  

• Rond 1930 werd op Nieuwerkerk de korfbalvereniging opgericht en vanaf 1936 gebeurde dit onder 
de naam “Sinoto” (Samenspel is Nodig Om Te Overwinnen).  

• De voetbalvereniging werd opgericht op 6 mei 1954.  

• In 1960 ontstond er een fusie tussen de Voetbalvereniging, de inmiddels opgerichte 
Volleybalvereniging en de Korfbalvereniging en ontstond de naam SportKombinatie NieuWerKerk 
(SKNWK).  

• Door de jaren heen is menig kind mede gevormd door het beoefenen van een teamsport in 
Nieuwerkerk en heeft SKNWK haar bestaansrecht wel bewezen. Zo organiseren zij (mede) 
Nieuwerkerk Bruist, de activiteiten rondom Koningsdag en de vrijdagmiddag  

• voetbal voor leden en niet leden. Deze activiteiten zouden zij graag uitbreiden. 

• SKNWK voorjaar 2021 een presentatie heeft gegeven aan de afdeling en de verantwoordelijk 
wethouder met het verzoek tot het realiseren van een kunstgras trainings- of wedstrijdveld en een 
multifunctionele speelkooi op het terrein van SKNWK te gebruiken door scholen, jeugd en andere 
instanties. 

  
 
Mening 
De jeugd van Nieuwerkerk heeft al meerdere teleurstellingen moeten verwerken. De geplande 
speeltuin die wellicht niet meer doorgaat, de skatebaan die niet werd vervangen en vervolgens het 
steeds terugkerend probleem van te natte velden tijdens het trainingsseizoen gecombineerd met de 
topdroogte in de zomer. Dit heeft de huidige velden geen goed gedaan en zorgt voor veel 
afgelastingen die weer gepaard gaan met frustratie.  
 
Een vrijwel nieuw bestuur is daarom actief aan het werk geslagen om te zoeken naar oplossingen en 
combinatiemogelijkheden. Dit heeft geleid tot de volgende wensen: 
 

1. Realiseren van een kunstgras trainings- of wedstrijdveld bij SKNWK 
2. Realiseren van een multifunctionele speelkooi op het terrein van SKNWK te gebruiken door 

scholen, jeugd en andere instanties. 
  
SKNWK wil hiermee een behoorlijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van hun dorp. De speelkooi 
en het kunstgrasveld worden multifunctioneel ingezet en zijn ook te gebruiken door scholen, kerken, 
dorpsraad en andere belanghebbenden.  
 
 
 

 

 

  

 

      



 

 

 
 
Impressie speelkooi op het terrein van SKNWK. 
 

 
 
In het kader van burgerparticipatie hebben zij inmiddels de contacten gelegd en verschillende 
betrokken partijen hebben op voorhand al positief gereageerd:  

- Dorpsraad: “We juichen het initiatief toe en het past in de visie van de dorpsraad”                                                                                                                                                                  
- Predikant Protestantse gemeente Nieuwerkerk: “ Ik sta zeker positief tegenover het idee van 

een kunstgrasveld en een speelkooi in het dorp Nieuwerkerk. We maken gebruik van 
verschillende bestaande programma’s die aangeboden worden door onze landelijke kerk. Het 
zou heel fijn zijn wanneer we hierbij ook gebruik kunnen maken van een goed kunstgrasveld 
en een speelkooi, die ook verlicht is in de avonduren”. 

- OBS Duiveland: “Dat is natuurlijk een prima idee, uitdagen tot bewegen, gebruik door school 
is natuurlijk fijn en weer een goede en leuke extra optie”  

- School met de Bijbel “wij zijn enthousiast en willen er graag gebruik van maken”. 
Ook is er aansluiting gezocht bij het project Vitale Kernen. “Het delen van faciliteiten en samen 
optrekken met andere partijen sluit aan bij de doelstellingen van het project”. 
 
Inmiddels heeft SKNWK diverse sponsoraanvragen verstuurd en toegezegd de te ontvangen 
bedragen te verrekenen met de gemeente, zodat deze t.z.t. terugvloeien naar de algemene middelen. 
Daarnaast willen diverse leden actief aan de slag om de afgegraven grond af te voeren, waardoor 
mogelijk kosten kunnen worden bespaard. 
 
Voorafgaande aan de begroting onderzoeken wat de kosten/investeringen zijn voor het aanleggen van 
een kunstgras trainings- of wedstrijdveld bij SKNWK en van een multifunctionele speelkooi op het 
terrein van SKNWK en dit vervolgens integraal afwegen bij de begroting.  
 
Voorstel 
Het college van burgemeester en wethouders dit amendement integraal laten afwegen en de uitkomst 
daarvan meenemen in de begroting 2022 - 2025. 
 

Ingediend namens de fractie van VVD, Leefbaar Schouwen-Duiveland en HvSD door Margo 
Lemsom, mede namens de fractie SGP….. 
 
 

  



 

 

Besluit gemeenteraad op 1 juli 2021: 
 
Met  … stemmen voor en  … stemmen tegen aangenomen / verworpen. 
 
Voor stemmen de fracties / leden: 
 
 
Tegen stemmen de fracties / leden: 
 
 
 
 
 

locogriffier                                                              voorzitter 

 


