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Betreft: schriftelijke vragen betreffende veiligheid op en rond Sportvelden 

 
Geacht College, 

Naar aanleiding van uw memo dd. 12 december 2017 als antwoord op onze aangenomen motie d.d. 

3 juli 2017 rondom de veiligheid sportvelden hebben wij moeten concluderen dat het College geen 

verdere stappen gaat zetten in de uitvoering van onze motie. Maar er bereiken ons nog steeds 

berichten vanuit de sportverenigingen, met name voetbalclub VRC, maar ook van anderen die zich op 

dit sportpark bevinden, dat de veiligheid op het sportpark nog steeds in het geding is.  

Derhalve willen wij het college de volgende vragen stellen:  

1. Het grote openbare parkeerterrein op het sportpark zit soms weken zonder licht; daarnaast is de 

belijning voor de autovakken onduidelijk en wordt er gedeald. Dit heeft een sterk negatief effect 

op het veiligheidsgevoel van de bezoekers en medewerkers van de sportverenigingen.  

a. Is dit bekend bij het College? 

b. Welke actie neemt het College?  

2. Ook is er nog steeds (over)last van onbevoegden op het terrein en daarom heeft VRC 

genoodzaakt gezien een beveiligingsbedrijf in te schakelen en overweegt nu nog meer camera's 

te gaan installeren.  

a. Kunnen de BOA's op meer en andere tijden toezicht gaan houden? 

3. Van het parkeerterrein maken 4 sportclubs gebruik. In piektijden is het te klein en worden auto's 

geparkeerd op diverse grasstroken langs de weg (is verboden en leidt tot bekeuringen) of 

gewoon op straat (is toegestaan, maar hindert zicht en doorgaand verkeer). 

a. Is het College op de hoogte van deze -ongewenste- situatie? 

b. Welke actie neemt het College? 

4. Er is veel fietsverkeer van met name jonge sportleden, die aldaar een drukke weg moeten 

oversteken en daarna op het parkeerterrein moeten laveren tussen de auto's. Het scheiden van 

fiets- en autoverkeer zal hierbij al een hele verbetering zijn.  

a. Is het College bekend met deze gevaarlijke situatie? 

b. Is het College bereid deze gevaarlijke en onduidelijke situatie te verbeteren? 

5. VRC wil graag met de gemeente en collega-sportverenigingen komen tot een Plan van Aanpak. 

Men heeft behoefte om ervaringen en informatie uit te wisselen op het gebied van het vei liger 

maken van sportterreinen/parkeerterrein, criminaliteit, vandalisme, verhogen van het 

veiligheidsgevoel en op het gebied van verkeer en parkeren te komen met betere en veiliger 

oplossingen.  
a. Is het College bereid om daarover in gesprek te gaan? 

 



6. Tenslotte: Bij VRC leeft het idee om eens met alle sportverenigingen in Veenendaal ervaringen 

uit te wisselen over veiligheidsmaatregelen rondom de accommodaties en sportterreinen. 

a. Wat vindt het College daarvan? Bent u bereid een Veilig Sporten-conferentie te organiseren 
met sportverenigingen, gemeente en politie om kennis en ervaringen uit te wisselen? 

Graag zouden we de antwoorden zo spoedig mogelijk willen ontvangen.  

 

Namens VVD Veenendaal,  

Siem Gerritsen, raadslid 

 


