
 

Aan de raadsgriffier van de gemeente Heumen 
i.c.a. college B&W gemeente Heumen 
 
Onderwerp: locatie “overzijde kanaal” voor nieuw sportpark 
Datum: 25 januari 2023 
Ons kenmerk: 2023-01-bbkr65b-HJ 

 

Geachte raadsgriffier, 

Gezien het feit dat de “overzijde van het kanaal” nu kennelijke toch weer als mogelijke 
locatie voor een nieuw sportpark in beeld gekomen is, willen wij graag voor de beslissende 
raadsvergadering nog eens benadrukken dat “de overzijde van het kanaal” voor ons, welke 
aanpassing of voorzieningen er ook getroffen worden, géén optie is: we gaan daar niet naar 
toe.  
Dus ook niet met eventuele aanpassingen aan of de bouw van een nieuwe brug!  
Tijdens de informatieavond van 7 juli 2022 voor leden en ouders van jeugdleden was er 
géén draagvlak voor verhuizing naar de “overzijde van het kanaal”. 
 
In de brief met kenmerk 2022-01-bbkr65b-HJ d.d. 19 april 2022 hebben wij aangegeven dat 
de locatie Hatertseweg wat ons betreft de enige geschikte locatie voor een nieuw sportpark 
is. Dit standpunt blijft gehandhaafd. Naderhand zijn de argumenten voor deze keuze door 
deskundig onderzoek en second-opinion-onderzoeken bevestigd en zelfs bekrachtigd. De 
locatie Hatertseweg voldoet als enige locatie aan ons Programma van Wensen, welke we 
met de vorige brief hebben meegestuurd. 
 
Onze argumenten zijn: 

- de locaties Looistraat en de Nertsenfarm voldoen niet aan ons Programma van 
Wensen; 

- deze locatie heeft een geïsoleerde ligging en voelt emotioneel niet goed. Door het 
kanaal, de brug en het ontbreken van woningen is dit gebied geheel van de 
dorpskern van Malden afgesloten; 

- de drassige ondergrond van deze locatie is niet geschikt voor een sportpark. De hoge 
grondwaterstand en opkomend kwelwater zal ook bij aanpassingen problemen 
veroorzaken en hoge onderhoudskosten voor de vereniging met zich meebrengen; 

- de locatie heeft een onveilig sportklimaat. Doordat er bijna niemand in de buurt 
woont, is er geen toezicht, geen sociale controle en zijn er bij noodgevallen geen 
hulpverleners in de omgeving. En al helemaal niet als de jeugd daar tijdens 
schoolvakanties overdag een balletje komt trappen; 

- een zeer onveilige en onacceptabele verkeersinfrastructuur, vooral voor jeugdige 
fietsers;  



- gevaarlijke route om vanuit het dorp daar te komen. Zeker in de wintermaanden als 
het vroeg donker wordt. Ook bij een eventuele aanpassing van de brug blijft dit 
onverantwoord; 

- er is geen draagvlak bij leden en ouders van jeugdleden. Van steeds meer ouders 
horen we: “We laten onze kinderen daar echt niet naartoe gaan”. 

- ledenverlies. De kans dat vooral jeugdleden voor een andere voetbalvereniging gaan 
kiezen achten we zeer groot. 

- trouwe vrijwilligers haken af. sv Juliana’31 is meer dan alleen een voetbalclub, we 
hebben een grote sociale functie. Buiten de trainings- en wedstrijdmomenten is onze 
club een sociaal ontmoetingspunt voor jeugd (spelen en voetballen in de vakanties) 
maar vooral ook voor ouderen, alleenstaanden, vrijwilligers en mensen met een 
beperking zoals bijvoorbeeld de Driestroom. Doordeweeks en overdag komen zij 
vaak even naar de club voor een praatje en een kopje koffie of om klusjes te doen. 
Een groot aantal vrijwilligers heeft aangegeven dat niet meer te (kunnen) doen als 
de club aan de overzijde van het kanaal komt te liggen! We hebben we dan een 
enorm groot en onoplosbaar probleem wat het bestaansrecht van onze vereniging in 
gevaar kan brengen; 
 

Concluderend stellen wij dat de locatie Looistraat en de Nertsenfarm geen optie zijn voor de 
locatie van het nieuwe sportpark. Wij willen jullie op het hart drukken dat de locatie 
Hatertseweg voor ons de enige optie is voor een nieuw sportpark.  
We hebben ons tot dusver aangaande dit project in het belang van woningzoekenden en de 
gemeenschap binnen de grenzen van onze mogelijkheden coöperatief opgesteld. Als 
gekozen wordt voor de Hatertseweg als nieuwe locatie van ons sportpark, zullen we dat 
zeker blijven doen. Bijvoorbeeld door bij de inrichting van het sportpark zoveel als mogelijk 
rekening te houden met het landschap, natuur en wensen van omwonenden. 
 
We verzoeken u vriendelijk deze brief door te sturen naar alle leden van de gemeenteraad 
en het college van B&W. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Bestuur van sv Juliana’31. 


