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Schriftelijke vragen: Veld vijf 
   

        Rotterdam, 28 juni 2018 
 
Geacht college, 
 
Nog geen tien jaar geleden is met de herinrichting van sportpark De Rondgang een mooi thuis 
gerealiseerd voor een aantal Hoekse verenigingen, waar momenteel onder andere rugbyclub The 
Hookers en voetbalvereniging HVC’10 goed kunnen gedijen. In het geval van The Hookers zelfs zo 
goed dat het ledental fors is gestegen. Dit heeft echter ook een keerzijde; het veld wordt nu dusdanig 
intensief gebruikt dat de kwaliteit hiervan zienderogen afneemt. Tegen het einde van elk seizoen 
moeten trainingen en wedstrijden hierdoor worden afgelast en na het eind van het seizoen zijn er 
jaarlijks hoge onderhoudskosten om het veld weer bespeelbaar te maken en vaker dan normaal moet 
het veld volledig vervangen worden. Om nog maar te zwijgen van de hogere blessuregevoeligheid die 
een slecht veld oplevert voor de gebruikers ervan. Dit kan fnuikend werken voor een bloeiende 
vereniging als The Hookers.  
 
Deze problemen hebben er twee jaar geleden toe geleid dat The Hookers in overleg zijn getreden met 
de buren van HVC’10. Voor HVC’10, dat nu over vier velden kan beschikken, was de aanleg van een 
vijfde veld voorzien bij aanleg van de Rondgang. Deze vereniging kent een stabiel ledental, dus 
aanleg van het eerder uitgestelde vijfde veld is voor hen nu niet nodig. Dit vijfde veld zou echter wel 
de nood van The Hookers kunnen lenigen, dus dit was onderwerp van gesprek tussen beide 
verenigingen. HVC’10 heeft in de overleggen met The Hookers hun medewerking voor het realiseren 
van dit veld toegezegd. Naast het overleg met HVC’10 heeft The Hookers overleg met de gemeente 
opgestart en hebben zij een ontwikkelplan bij de gemeente neergelegd om aanspraak te kunnen 
maken op de extra middelen voor de aanpak van sportaccommodaties. Voorwaarde om dit 
ontwikkelplan ook te kunnen realiseren is de aanleg van het vijfde veld. Andere onderdelen zijn 
uitbreiding van het clubhuis met extra kleedkamers en een ruimer krachthonk. Zaken waarvoor The 
Hookers ook zelf verantwoordelijkheid willen nemen. 
 
Begin dit jaar liet uw college echter weten te hebben besloten om het vierde veld van HVC’10 om te 
vormen tot een multifunctioneel kunstgrasveld dat door zowel HVC’10 als The Hookers zou moeten 
worden gebruikt. Geen van beide verenigingen was in deze optie gekend, dus dit besluit werd niet op 
gejuich onthaald. Dit besluit leidt niet tot reële uitbreiding van de veldcapaciteit van The Hookers, het 
leidt hooguit tot de mogelijkheid het huidige veld minder intensief te kunnen belasten. Ruimte voor 
verdere groei van The Hookers ontstaat hiermee dus niet. Bovendien leidt het niet alleen niet tot meer 
reële capaciteit voor The Hookers, HVC’10 raakt juist capaciteit kwijt. Capaciteit die zij nu ook niet 
over hebben. We hebben dan ook de volgende vragen: 
 

1. Bent u bekend met de wensen en behoeften van The Hookers en HVC’10 en onderschrijft u 
het belang van deze verenigingen voor Hoek van Holland? 
 

2. Klopt het dat het voorstel om het vierde veld van HVC’10 om te vormen tot een 
multifunctioneel en door beide verenigingen te gebruiken kunstgrasveld vooraf niet is 
besproken met beide verenigingen? 

a. Zo ja, waarom niet? 
 



De gebiedscommissie Hoek van Holland heeft in een advies van 8 juni jl. laten weten de aanleg van 
een rugbyveld op de plek van het voorziene vijfde veld ‘een logische en passende keuze’ te vinden. 
 

3. Bent u met ons van mening dat alleen de aanleg van een vijfde veld kan bijdragen aan het 
vergroten van de veldcapaciteit van The Hookers, zonder dat dit ten koste gaat van die van 
HVC’10? 

 
4. Bent u bereid mee te werken aan de aanleg van een vijfde veld? 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 

  
 
Christine Eskes    Tim Versnel   Narsingh Balwantsingh 
CDA     VVD    PvdA 


