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Geachte heer Ponds,
Op woensdag 8 juli jl. heeft u ons een brief geschreven. In deze brief verzoekt u de gemeente
Hengelo om toestemming te verlenen voor de vervanging van het natuurgras hoofdveld door een
in eigen beheer aan te leggen kunstgrasveld. Op ons verzoek heeft u op maandag 13 juli
aanvullende informatie aangeleverd over de wijze van financieren en de verschillende partijen die
hierbij betrokken zijn. We hebben uw brief en de aanvullende informatie beoordeeld en op
donderdag 16 juli hebben we hierover een gesprek gevoerd met het bestuur van vv ATC ‘65.
Uit de




aanvullende financiële gegevens blijkt dat er 3 partijen betrokken zijn bij de aanleg. Dit zijn:
voetbalvereniging vv ATC ’65;
de stichting ‘Vrienden ATC ’65;
de nieuw op te richten stichting ‘Exploitatie Kunstgrasveld ATC ’65’.

In deze brief wordt onder vv ATC ’65 tevens verstaan de daaraan gelieerde stichting ‘Exploitatie
kunstgrasveld ATC ’65’.
De gemeente Hengelo verleent u toestemming voor de ombouw van het natuurgras hoofdveld naar
een kunstgrasveld onder de volgende voorwaarden:








De aanleg wordt bekostigd door vv ATC ’65 evenals de toekomstige vervanging van de
toplagen en de onderbouw;
Het beheer en onderhoud (waaronder mede te verstaan reparaties/renovaties) van het
kunstgrasveld zal door en voor rekening van vv ATC ’65 in eigen beheer worden uitgevoerd;
Het kunstgrasveld wordt door vv ATC ’65 aangelegd op eigendom (de ondergrond) van de
gemeente Hengelo. Er dient een nieuwe huurovereenkomst opgesteld te worden. De gemeente
Hengelo neemt hiervoor het initiatief;
Bij het einde van de huurperiode dient het veld in de oorspronkelijke staat (natuurgras
wedstrijd voetbalveld) te worden opgeleverd, tenzij partijen alsdan anders overeenkomen;
Het veld wordt door en onder verantwoordelijkheid van vv ATC ’65 aangelegd. Risico’s en
eventuele onvolkomenheden tijdens de aanleg zijn voor rekening van vv ATC ‘65. Dit geldt ook
voor eventuele toekomstige gebreken;
Voetbalvereniging ATC ’65 garandeert dat er geen onderlinge afspraken of claims tussen de
verschillende aan haar gelieerde partijen bestaan die nadelig kunnen uitpakken voor de
gemeente;
Zoals u weet wordt het huidige kunstgrasbeleid van de gemeente Hengelo momenteel tegen
het licht gehouden. Mocht dit leiden tot nieuw beleid voor de aanleg en vervanging van
kunstgrasvelden, dan kunt u er niet automatisch vanuit gaan dat u voor de ombouw van
specifiek dit veld kunt aanhaken bij dit beleid.
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In uw brief geeft u tevens aan dat er op korte termijn op beperkte schaal tijdelijke kantoor
huisvesting wordt bijgeplaatst op het complex. Wij verzoeken u om tijdig contact op te nemen met
de afdeling vergunningen hiervoor.
Daarnaast willen we u er op wijzen dat vv ATC ’65 besluit om een kunstgrasveld aan te leggen op
een openbaar toegankelijk terrein. Schade aan het veld of vernieling van het kunstgras kunnen
niet verhaald worden op de gemeente Hengelo.
Uit uw brief en uit het gesprek op donderdag 16 juli jl. hebben wij opgemaakt dat er plannen zijn
om de FC Twente vrouwen structureel te huisvesten op sportpark Slangenbeek. Hier kunnen wij op
dit moment nog geen definitieve goedkeuring voor verlenen. We willen dit graag nader met u
bespreken. Aandachtspunten hierbij zijn: Risico’s en veiligheid alsmede de beschikbare capaciteit
(velden/parkeren) op sportpark Slangenbeek.
Wij gaan ervan uit dat we u met deze brief voldoende geïnformeerd hebben en wensen u veel
succes met het nieuwe kunstgrasveld.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Hengelo,
de secretaris,
de burgemeester,

De heer J. Eshuis

De heer S.W.J.G Schelberg

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.
Bezoekadres stadhuis

E-mailadres

Burgemeester Jansenplein 1

gemeente@hengelo.nl

Bezoekadres stadskantoor

Telefoonnummer

Hazenweg 121

14-074

