
   
                                                                                                                                                            Augustus 2018 

Pagina 1 van 1 
 

 

 

Vernieuwing velden 2 en 3 

Zoals bekend zijn de matten van veld 2 en 3 

versleten, die van veld 2 heeft al enige reparaties 

ondergaan. Nu duidelijk is dat Roomburg in het 

park blijft en niet naar de Vliet gaat, is met de 

gemeente weer overleg gevoerd over deze velden.  

De vervanging van de matten van veld 2 en 3 staat volgens de afschrijvingstermijn gepland voor de 

zomer van 2019. Op 20 augustus jl. heeft de voorzitter hierover gesproken met Stedelijk Beheer, 

verantwoordelijk voor de sportaccommodaties.  

De belangrijkste conclusies uit dat overleg lees je hieronder. 

1. De verplichte procedures voor de aanbesteding binnen de gemeente staan een vervroeging 

van het tijdstip van de vervanging in de weg. 

2. De gemeente werkt mee aan een onderzoek om in plaats van een zand-ingestrooid veld 3, 

een waterveld te realiseren in de zomer van 2019.  

Het onderzoek spitst zich toe op (financiële) middelen en techniek.  

3. Omdat veld 2 nadrukkelijk deel uitmaakt van het onderzoek naar de herinrichting van het 

Roomburgpark en wellicht dus verplaatst wordt in de toekomst,  zal hier volstaan worden 

met een vervanging van de mat, bij voorkeur een type dat ook elders kan worden benut.  

Ook deze vervanging zal vanwege de financiële procedures binnen de gemeente pas in de 

zomer van 2019 kunnen plaatsvinden. 

4. In het kader van de deelname van Roomburg in het programma “De groene club”, wordt 

gewerkt aan de vervanging van de verlichting voor Ledverlichting van de velden 1 en 3.  

Dit najaar wordt daarvoor de begroting verwacht. 

5. De gemeente kan niet voorzien in de behoefte aan zaalhockeyvelden binnen het bestaande 

areaal van accommodaties. Roomburg heeft per week ongeveer 56 uur aan 

zaaltrainingsmogelijkheden nodig. Een deel hiervan zou wellicht via bestaande sportzalen 

gerealiseerd kunnen worden, maar deze ruimte is niet geschikt voor competitiewedstrijden. 

Roomburg zal dus de businesscase zaalhockey verder continueren met als doel zelf in onze 

behoefte aan zaalaccommodatie te kunnen voorzien. De gemeente wil hierbij actief 

betrokken worden. 


