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Geachte heer, mevrouw, 

In de vragensessie van uw raad van 13 september jl. heeft de fractie van het CDA het 
college gevraagd de mogelijkheden te bezien om op de locatie Skagerrak (bij de 
jongerenontmoetingsplek en het basketbalveld) een kunstgras voetbalveld aan te leggen. 
Aanleiding was een gesprek met jongeren op het voetbalveld bij het Vischveld (Graan voor 
Visch) waar een deel van de buurt recent een klachtbrief over heeft geschreven inzake 
ondervonden overlast. De jongeren vertelden dat ze uit Bornholm kwamen om in Graan voor 
Visch te voetballen, maar dat ze liever dicht bij huis zouden spelen. De burgemeester heeft 
in de vragensessie toegezegd uw raad hier nader te informeren. 

Speelruimtebeleid 
Het speelruimtebeleid van de gemeente is er op gericht voldoende en aantrekkelijke speel-, 
sport- en ontmoetingsvoorzieningen voor de jeugd in de buitenruimte aan te bieden. Daarbij 
proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de jeugd. De laatste 
jaren is de vraag van gras trapvelden verschoven naar kunstgras trapvelden en 
multisportvelden. De afgelopen jaren hebben we daarom op verschillende locaties in de 
gemeente trapvelden voorzien van kunstgras. Op deze manier kan het gehele jaar van de 
veldjes gebruik worden gemaakt en dus meer worden benut. Ook de aankomende jaren 
zullen we hierin blijven investeren. 

Bij de keuze voor het omvormen van een gras trapveld naar een kunstgras trapveld kijken 
we onder meer naar: 
- Het huidige gebruik en de daarmee samenhangende staat van het trapveld; 
- De spreiding ten opzichte van andere kunstgras trapvelden; 
- De ligging ten opzichte van nabijgelegen woningen. 
- De locatie nabij scholen zodat scholen er ook gebruik van kunnen maken voor 

bewegingsonderwijs en het na schooltijd kan dienen voor sportbuurtwerk. 
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Trapvelden omgeving centrum Bornholm 
Het basketbalveld nabij de Jongerenontmoetingsplek (JOP) bij winkelcentrum Bornholm 
waarover de jongeren hebben gesproken, is tevens een (verhard) voetbalveld. Er zijn in het 
verleden meldingen bij ons gedaan over de bruikbaarheid van dit veld, omdat er veel ballen 
in het water terecht kwamen. Naar aanleiding van deze signalen is de ballenvanger aan de 
zijde van het water uitgebreid. 

Daarnaast wordt in het kader van het hierboven benoemde speelruimtebeleid op korte 
termijn (najaar 2012) een trapveld nabij het winkelcentrum van Bornholm (Rosenholm) 
voorzien van kunstgras. Het gaat om een trapveld gelegen bij de entree van de wijk. De 
nabijheid van scholen, verbindingsfietspaden en  winkelcentrum maakt deze locatie geschikt 
voor groepen jongeren uit Pax en Bornholm. Het trapveld is omgeven door groen en bevindt 
zich op gepaste afstand van woningen. 

Aangezien de jongeren aangeven graag in deze buurt op kunstgras te willen voetballen, zal 
dit een welkome aanvulling zijn op het huidige aanbod. Overigens is onlangs ook het 
trapveld nabij winkelcentrum Pax van kunstgras voorzien, een locatie die eveneens nabij 
gelegen is. 

Wg vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben gei'nformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, 
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