
 

 

 

 

 

 

 

Aan het college van B&W van de Gemeente Vlissingen 

 

 

Oost - Souburg, 18 juli 2022 

 

Onderwerp: Artikel 34 vragen RvO over sportaccommodaties  
 

Geacht college, 

De afgelopen weken heeft Partij Souburg-Ritthem een aantal verontrustende berichten 
bereikt over het dreigend tekort aan ruimte, vooral in de avonduren en weekenden, in de 
binnensportaccommodaties in onze gemeente.  
Zo kunnen bijvoorbeeld Basketbal Verenigingen BV Souburg en BC Vlissingen niet alle 
trainingen en wedstrijden inplannen voor het aankomende seizoen door de blijkbaar 
aanstaande sluiting van sportzaal Van Duyvenvoorde aan de Dongestraat. Ook 
gebruiksbeperkingen van andere beschikbare locaties spelen een rol. De verenigingen 
zoals korfbalverenigingen Fortis en Atlas en Volleybalvereniging Ardito hebben nu al of 
straks een gebrek aan voldoende trainingsruimte en trainingstijden.  
Atlas heeft bij de Sportraad zelfs aangegeven dat de trainingsuren in het Kroonjuweel niet 
gemist kunnen worden. De verenigingen kaarten deze problemen al een aantal maanden 
aan. Sommige verenigingen worden door het gebrek aan ruimte al gedwongen bij onze 
buurgemeente de ruimtes te huren, zoals in Koudekerke en zelfs in Middelburg. Uit een 
presentatie van de sportraad blijkt dat sportverenigingen het zwaar hebben (krimpend 
ledenaantal) t.o.v. individuele sporten.  
 
Volgens Partij Souburg – Ritthem moeten wij verenigingen dus steunen i.p.v. ze het leven 
zuur maken. Als men moet trainen in Koudekerke of Middelburg haken sporters eerder af.  
Afgelopen maanden zijn er duidelijk toezeggingen gedaan, maar de verenigingen vrezen 
dat deze niet nagekomen kunnen worden voor het komende seizoen 2022 - 2023.  
Volgens de fractie PSR mag het niet zo zijn dat sporthallen en sportzalen gesloten en/of 
gesloopt worden, voordat de gemeente met een goed alternatief komt.  
Op dit moment, vlak voor de start van het nieuwe seizoen zitten de clubs nog steeds met 
onzekerheden. Onze fractie vindt het juist de taak van de gemeente om deze verenigingen 
te ondersteunen en stimuleren, omdat sport en bewegen van cruciaal belang zijn voor de 
gezondheid en het welzijn van onze inwoners. Sporten in verenigingsverband zorgt 
tegelijkertijd voor verbinding tussen mensen. 
 



 

 

Het college/de burgemeester wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te 
beantwoorden: 

1. Kan het college ons een overzicht met toelichting geven van hoeveel uur de 
verenigingen hebben gekregen op beschikbare sportaccommodaties gespecificeerd 
naar trainings- en wedstrijduren in de sportzaal Van Duyvenvoorde, sportzaal het 
Kroonjuweel en de Sporthal Baskensburg? 

2. Kan het college aangeven en toelichten hoeveel sportverenigingen (geen school 
zijnde) op dit moment gebruik maken van de sportzaal Van Duyvenvoorde, sportzaal 
Het Kroonjuweel en de sporthal Baskensburg 1 en 2? 
Ook willen we graag weten hoeveel uur er in totaal door hen gebruikt wordt en hoeveel 
ongebruikte uren er nog beschikbaar zijn. 

3. Zijn in uw overtuiging de aangeboden sport accommodaties ook daadwerkelijk 
geschikt voor de verschillende soorten sporten? Voor wedstrijden in competitieverband 
moeten sportzalen en de velden namelijk voldoen aan vastgelegde criteria. Graag 
toelichting. 

4. De PSR heeft vernomen dat er diverse gesprekken tussen de gemeente en de  
sportverenigingen hebben plaatsgevonden. Wat is het resultaat van deze gesprekken 
en in hoeverre zijn de gemaakte afspraken al uitgevoerd of in uitvoering?  

5. Is het college het met Partij Souburg-Ritthem eens dat er een geldende afspraak is dat 
er eerst een passend alternatief, inclusief een sluitend rooster, gevonden moet worden 
voordat er gesproken kan worden over het sluiten van een sporthal of sportzaal? Dus 
de nieuwe schoenen moeten daadwerkelijk passen, voordat de oude weggegooid 
worden. Zo nee, waarom niet? 

6. De PSR is van mening dat de sportzaal Van Duyvenvoorde minstens tot einde seizoen 
2022-2023 open gehouden moet worden zodat een definitief en passend alternatief 
voor elke sportvereniging gevonden kan worden en het seizoen in deze zaal 
afgemaakt kan worden. Is het college het hier mee eens? Zo nee, waarom niet? 

7. Een verhuizing van de van Duyvenvoorde zaal naar het Kroonjuweel geeft voor de 
verenigingen een kostenverhoging van 60%!! Met name bij wedstrijden biedt slim 
gebruik van vierkante meters geen enkel soelaas. Een vierkante meter prijs ten 
opzichte van de huidige zaalprijs geeft een erg scheef beeld. In het Kroonjuweel 
voldoet alleen een centraal veld (center court) aan de wedstrijdnormen van de 
Nederlandse basketbalbond. In de breedte kan er dus niet in wedstrijdverband 
gespeeld worden. Ook voor trainingen is dit niet ideaal. Wil het college toezeggen dat 
de zaalhuur nog eens bekeken en berekend wordt, met als doel een voor de 
verenigingen betaalbare en reële huurprijs? Zo nee, waarom niet? 

8. Het is bekend dat ondernemers interesse hadden of hebben in overname van de 
sporthallen Baskensburg 1 en 2.  Wat vindt het college van de mogelijkheid dat de 
sporthal Baskensburg 1 en 2 in particuliere handen zou komen en dat de exploitatie 
dus niet door de gemeente geschiedt? Graag toelichting. 

9. Wat gaat het college doen om de huidige druk op de binnensportaccommodaties te 
verlichten? Graag toelichting. 

10. Welke andere mogelijkheden ziet het college om de capaciteit optimaal te benutten? 
Graag toelichting. 

11. Is het mogelijk om een onafhankelijke adviseur/projectleider/bemiddelaar in te 
schakelen, die ervoor gaat zorgen dat de capaciteit van alle beschikbare 
accommodaties beter en constructiever benut wordt en dat alle verenigingen optimale 
inroostering krijgen? Zo nee, waarom niet? 

  



 

 

 
12. Hoe denkt het college het tekort aan binnensportaccommodaties in de toekomst te 

voorkomen, nu alles er op lijkt te wijzen dat met het nieuwe aantal vierkante meters en 
beschikbare tijdruimte er geen afdoende ruimte is om te voorzien in de toekomstige 
behoefte aan binnensportaccommodaties 

13. In hoeverre is de sportraad betrokken bij de accommodatie perikelen en heeft de 
sportraad regelmatig direct contact met de afzonderlijke verenigingen? Anders gesteld; 
is de sportraad werkelijk op de hoogte van de belangen en behoeften van de 
afzonderlijke sportverenigingen? 

14. Treedt de sportraad op als adviseur van de verenigingen of slechts als adviseur van de 
gemeente Vlissingen? 

 
 
Fractie Partij Souburg-Ritthem, 

Joanna Weijermans & Sjaak Vermeulen 

 


