
Antwoord gemeente 
Geachte heer Smink, 
 
Het betreurt ons dat het nieuws u via de pers heeft bereikt. Het was de bedoeling 
jullie en de omgeving op 7 december in te lichten en de pers op 8 december. Helaas 
was de pers sneller en ging er bij ons iets mis met de mail aan de gebruikers van het 
sportpark. Omdat we niet eerder over het pand beschikten, konden we ook niet 
eerder communiceren. 
 
Graag gaan we in op de verschillende vragen die u tot nu toe heeft. 
 
Waarom is onze vereniging niet gekend in dit besluit? 
 
Het bestuur heeft het besluit genomen om dit pand in te zetten voor de winteropvang. 
Het pand was nog niet in beheer bij de gemeente en daarom konden we de overige 
gebruikers van het Sportpark nog niet betrekken. Helaas is de winter aanstaande en 
de noodzaak voor opvang aanwezig. 
 
* Op welke wijze gaat worden voorzien in extra beveiliging en toezicht? 
 
De primaire beveiliging op het pand zal het Leger des Heils verzorgen. Daarnaast 
gaan we gebruik maken van Handhaving en medewerkers die zijn getraind om de 
politie te ondersteunen bij de openbare veiligheid. 's Nachts verzorgt het Leger des 
Heils permanente aanwezigheid van begeleiders. 
 
* Op welke wijze kan overlast en schade worden gemeld en hoe wordt onze 
vereniging hierin acuut (24/7) ondersteund? 
 
Overlast en schade kan op de normale wijze worden gemeld. We brengen jullie in 
contact met de beheerder(s) van het Leger des Heils van de opvanglocatie voor 
spoedzaken en het bespreken van de ervaren overlast. 
 
* Worden er voor ingebruikname van het gebouw ten minste fysieke voorzieningen 
getroffen om de huidige onbelemmerde toegang tot het sportveld van toekomstige 
bewoners te voorkomen? 
 
Voor de ingebruikname van het pand plaatsen we hekwerken aan de achterzijde 
zodat de gebruikers van de opvang daar even buiten kunnen verblijven. Ook willen 
we gebruik maken van de diensten van Lifegoals om aan deze groep sportactiviteiten 
in de avond aan te kunnen bieden. Verder gaat de deur tussen 18:30 en 19:00 dicht. 
Als een gebruiker daarna het pand wil verlaten, kan dat alleen met toestemming. 
 
* Aanvaardt de gemeente alle onverhoopte schade voortkomend uit het toewijzen 
van een tijdelijke woonfunctie op ons (volgens ons hiervoor ongeschikt) sportterrein 
inclusief andere nadelige gevolgen voor onze vereniging? 
 
Om misverstanden voor te zijn willen we benadrukken dat hier geen sprake is van 
een woonfunctie maar van een overnachtingsfunctie. De opvanglocatie zal open zijn 
van 18:00 tot 08:00. Alle gebruikers moeten om uiterlijk 18:30 binnen zijn. 



Mocht uit deze situatie schade voortvloeien, zullen we dit als gemeente zeker 
oppakken. 
 
Met vriendelijke groet, 
J.L. (Hans) Besseling 
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