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Betreft: aanleg kunstgrasveld hoofdveld w ATC '65 Hengelo (O), 26 juni 2015 

Geachte heer Schoonhoven, 

In aansluiting op ons plezierige gesprek met u en de heren Nijkamp en Dik op 11 juni 2015 en 
de (telefonische) vervolggesprekken met de heer Nijkamp, verzoeken wij u ons toestemming 
te verlenen voor de aanleg van een kunstgrasveld in eigen beheer op ons hoofdveld. 

In het gesprek op 11 juni heeft u ons aangegeven dat het gemeentelijk beleid voor de aanleg 
van kunstgrasvelden tegen het licht wordt gehouden. De consequentie hiervan is dat de aanleg 
van een kunstgrasveld voor de w ATC '65 in 2015 zeker niet kan worden uitgevoerd door de 
gemeente. Wij hebben daarop diverse mogelijkheden besproken om dit proces te versnellen, 
maar dit is om èen aantal redenen niet mogelijk voor de gemeente. Zeker ook niet omdat er 
verenigingsbreed binnen de gemeente Hengelo meerdere belangen spelen. 

Ook werd ons duidelijk dat financiering van de aanleg door de vereniging zelf via een 
gemeentelijke lening geen optie meer is. Verder werd ons ook duidelijk dat de destijds door 
wethouder Lievers toegezegde bijdrage van € 100.000,00 voor de aanleg van een 
kunstgrasveld door ATC '65 in eigen beheer, door de gemeenteraad moet worden 
goedgekeurd. Wij gaan er vanuit dat de gemeenteraad positief zal besluiten op deze 
toezegging van de wethouder. 

Omdat het capaciteitstekort op ons complex nu echt groot is, de recente dodelijke 
verkeersongevallen in onze directe omgeving en ouders van onze jeugdleden ons bezweren 
trainingen niet meer plaats te laten vinden bij w Juliana '31, kunnen wij als bestuur van w 
ATC '65 niet meer wachten op de besluitvorming over het nieuw te formuleren 
kunstgrasveldbeleid. Daamaast kende ons ledenaantal het afgelopen seizoen nog een 
autonome stijging. En we verwachten, mede door de groeiende instroom van meisjes en 
vrouwen, dat ons ledenaantal zich zeker zal handhaven op het niveau van rond 1.300 leden, zo 
niet nog zal groeien. Ook het in goed overleg vastgelegde medegebruik door de cricketclub 
gaat nu knellen op een aantal momenten in het seizoen. We kunnen dan ook niet anders dan 
nu onze verantwoordelijkheid nemen door met spoed te werken aan uitbreiding van vooral de 
trainingscapaciteit door de aanleg van een kunstgrasveld op ons hoofdveld. Hierdoor zal ook 
de wedstrijdcapaciteit vergroot worden omdat het nieuwe kunstgrasveld op zaterdag volledig 
benut kan worden. 



Wij verzoeken u dan ook ons met directe ingang toestemming te verlenen het grasveld op ons 
hoofdveld te vervangen door een in eigen beheer aan te leggen kunstgrasveld. De aanleg zal 
worden bekostigd door de vv ATC '65. Zoals al aangegeven, is het ons bekend dat er binnen 
de gemeente hard wordt gewerkt aan een gemeentebreed kunstgrasbeleid. Een notitie daartoe 
zal in het najaar aan de raad worden voorgelegd. Wij gaan er wel vanuit dat de w ATC '65 
haar toekomstige rechten behoudt ten aanzien van de gemeentelijke afspraken met alle 
verenigingen die voortvloeien uit dit nieuw vast te stellen gemeentelijk kunstgrasbeleid. 

Wij beseffen dat het nieuwe kunstgrasveld wordt aangelegd op ondergrond dat eigendom is 
van de gemeente Hengelo. Dit betekent dat wij graag op zeer korte termijn met u in overleg 
willen treden over de uitvoering van dit project en het vestigen van een recht van opstal door 
gemeente voor de aanleg van dit kunstgrasveld door de w ATC '65. Wij merken hierbij op 
dat wij, rekening houdend met het nieuwe seizoen, de aanleg snel willen realiseren. Dit 
betekent dat onze insteek is om op 30 augustus 2015 te starten met de werkzaamheden. Wij 
vertrouwen op een adequate medewerking van de gemeente Hengelo om de noodzakelijke 
capaciteitsuitbreiding van de voetbalaccommodatie van de w ATC '65 snel te kunnen 
realiseren. 

Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur. 

Ton Ponds 
(secretaris) 
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