Jose Appelman
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Marcel & Gonny Ruiter <mruiter1@kpnplanet.nl>
maandag 21 oktober 2019 21:04
Rene Otter
Caroline van de Pol
RE: reactie SV Zuidermeer betreffende handbalveld

Beste Rene,
Ons handbalveld werd multifunctioneel gebruikt door:
 Handbal, kabouters, jeugd en volwassenen
 Bootcamp 1 x per week
 Basisschool bij goed weer
 Zeskamp
 Evenementen/toernooien
 Trainingen voetbal/handbal.
Uiteraard staan wij open voor (nog meer) multifunctioneel gebruik van ons handbalveld. Dit komt ook de leefbaarheid
van Zuidermeer ten goede.
Wellicht bij u bekend dat SV Zuidermeer haar complex graag ter beschikking stelt voor mensen met een kleine beurs of
beperking. Jeu de Boules heeft reeds haar medewerking gegeven en op eigen kosten een tweede veld speelklaar
gemaakt.
SV Zuidermeer verwacht dat u een positief politiek voorstel kan indienen op basis van bovenstaande gegevens.
In afwachting van een spoedige, positieve reactie, verblijven wij,
SV Zuidermeer
Gonny Ruiter, voorzitter

Van: Rene Otter [mailto:R.Otter@koggenland.nl]
Verzonden: dinsdag 15 oktober 2019 13:46
Aan: 'Marcel & Gonny Ruiter'
CC: George Doorgeest; Gerard van Harskamp; Caroline van de Pol
Onderwerp: RE: reactie SV Zuidermeer betreffende handbalveld
Goedemorgen Gonny,
Alvorens ik een politiek voorstel ga maken voor het handbalveld wil ik graag het sportakkoord onder uw aandacht
brengen. U vast wel bekend maar hieronder nog een link wat het exact inhoudt. Met het oog op de toekomst belangrijk
om rekening mee te houden. Wordt het veld nu al multifunctioneel ingezet of is er nog ruimte voor verbetering. Wij
denken dan bijvoorbeeld aan de school, ouderen of overige (sport)activiteiten.
https://www.allesoversport.nl/sportakkoord/
Hoe breder het veld benut wordt hoe beter het is. Verneem graag van u waarvoor dank.
Met vriendelijke groet,
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Rene Otter | Beleidsmedewerker Wonen & Ondernemen
T (0229) 54 84 85
Gemeente Koggenland | Middenhof 2, 1648 JG De Goorn
Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn

Bezoek onze website www.koggenland.nl en volg ons op Twitter en Facebook

Van: Marcel & Gonny Ruiter [mailto:mruiter1@kpnplanet.nl]
Verzonden: maandag 30 september 2019 10:04
Aan: Rene Otter; 'Peter Koopman'; laurens.kroon@gmail.com; 'Corrie'; 'Herman Meijer'
Onderwerp: RE: reactie SV Zuidermeer betreffende handbalveld
Beste Rene,
Mijn antwoord liet even op zich wachten, er waren problemen met e-mail. We trainen en handballen al maanden niet
meer op het veld, daar wij de veiligheid niet konden/kunnen garanderen. Dit brengt extra kosten met zich mee en we
hebben ook geen bar inkomsten.
Je begrijpt dat wij (snel) duidelijkheid willen hebben.
Zoals je in de krant hebt gelezen neemt het aantal leerlingen op onze school behoorlijk toe. Ook SV Zuidermeer wil de
leefbaarheid in ons dorp (be)houden.
We lezen in de krant hoe trots de gemeente op Zuidermeer is, m.i. mag dit worden omgezet in daden.
Wij horen graag wat de stand van zaken op dit moment is.
Met vriendelijke groet,
Gonny Ruiter, voorzitter SV Zuidermeer
Van: Rene Otter [mailto:R.Otter@koggenland.nl]
Verzonden: donderdag 19 september 2019 17:42
Aan: 'Marcel & Gonny Ruiter'
CC: Caroline van de Pol; Gerard van Harskamp
Onderwerp: RE: reactie SV Zuidermeer betreffende handbalveld
Beste Gonny,
Bijgaand de documenten behorende bij de herkeuring die ik van ASC Schuurman heb mogen ontvangen. De conclusie is
dat het veld nog steeds niet voldoet aan de gestelde normen en het regelement van het NHV. Wij gaan intern de
vervolgstappen bespreken en komen binnenkort bij SV Zuidermeer terug met een inhoudelijke reactie.
Nog een vraagje: wordt er momenteel helemaal niet meer gehandbald op het veld (wedstrijden en training)?
Met vriendelijke groet,
Rene Otter | Beleidsmedewerker Wonen & Ondernemen
T (0229) 54 84 85
Gemeente Koggenland | Middenhof 2, 1648 JG De Goorn
Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn
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Bezoek onze website www.koggenland.nl en volg ons op Twitter en Facebook

Van: Marcel & Gonny Ruiter [mailto:mruiter1@kpnplanet.nl]
Verzonden: maandag 16 september 2019 13:24
Aan: Rene Otter
Onderwerp: RE: reactie SV Zuidermeer betreffende handbalveld
Beste Rene,
Ik (wij) zijn benieuwd naar het rapport van Schuurman. Ik ontvang graag een kopie. Tevens kan ik met afdeling handbal
afstemmen wanneer we weer thuis kunnen gaan handballen.
Met vriendelijke groet,
Gonny Ruiter
Van: Rene Otter [mailto:R.Otter@koggenland.nl]
Verzonden: donderdag 5 september 2019 13:15
Aan: 'Marcel & Gonny Ruiter'
Onderwerp: RE: reactie SV Zuidermeer betreffende handbalveld
Beste Gonny,
Het veld is door SAM Schagen behandeld met azijnzuur waarmee de vettigheid door alg/mos eraf is. Vanmiddag komt
ASC Schuurman (Thymo Schuurman) het veld opnieuw keuren. Als het veld wel goedgekeurd wordt dan zet ik het
belijnen direct uit. Als het veld niet goedgekeurd wordt dan bespreek ik de situatie nogmaals met de wethouder. Eerst
maar even afwachten hoe het veld nu is.
Met vriendelijke groet,
Rene Otter | Beleidsmedewerker Wonen & Ondernemen
T (0229) 54 84 85
Gemeente Koggenland | Middenhof 2, 1648 JG De Goorn
Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn

Bezoek onze website www.koggenland.nl en volg ons op Twitter en Facebook

Van: Marcel & Gonny Ruiter [mailto:mruiter1@kpnplanet.nl]
Verzonden: donderdag 5 september 2019 9:13
Aan: Rene Otter
CC: 'Peter Koopman'; corrie.eric@hotmail.com; 'Herman Meijer'; laurens.kroon@gmail.com
Onderwerp: RE: reactie SV Zuidermeer betreffende handbalveld
Beste Rene,
Ik heb reeds enkele malen het handbalveld bezocht, maar heb daar (nog) geen activiteiten gezien. Ik wil graag weten
wat nu de stand van zaken is.
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Met vriendelijke groet,
Gonny Ruiter, voorzitter SV Zuidermeer
Van: Marcel & Gonny Ruiter [mailto:mruiter1@kpnplanet.nl]
Verzonden: woensdag 17 juli 2019 16:04
Aan: 'Rene Otter'
CC: 'Peter Koopman'; 'corrie.eric@hotmail.com'; 'Herman Meijer'
Onderwerp: RE: reactie SV Zuidermeer betreffende handbalveld
Beste Rene,
SV Zuidermeer stemt in met een herkeuring door een door de handbalbond goedgekeurd en/of gecertificeerd bedrijf.
Herkeuring vindt dan plaats na herstelwerkzaamheden en borstelen van het handbalveld.
Deze nota komt dan voor rekening van de gemeente.
Wat uw opmerking “expliciet geen nieuwe toplaag”betreft, ik heb tijdens dit overleg gezegd dat dit niet onze (mijn)
insteek was, op dat moment en onder die omstandigheden. M.i. werkt de onderlaag nog (steeds) wat er voor zorgt dat
meningen worden bijgesteld.
SV Zuidermeer hoort graag welk bedrijf de herkeuring gaat doen en op welk termijn.
Met vriendelijke groet,
Gonny Ruiter, voorzitter SV Zuidermeer

Van: Rene Otter [mailto:R.Otter@koggenland.nl]
Verzonden: maandag 8 juli 2019 21:48
Aan: 'Marcel & Gonny Ruiter'
CC: Caroline van de Pol; Gerard van Harskamp; Jan Delemarre; Jan Stam
Onderwerp: FW: reactie SV Zuidermeer betreffende handbalveld
Beste Gonny,
Op 24 juni jongstleden hebben wij bijgaand voorstel van SV Zuidermeer ontvangen (vergezeld met diverse foto’s die
tevens zijn bijgevoegd. U verzoekt ons om een toplaagrenovatie uit te voeren; e.e.a. naar aanleiding van het onderzoek
wat is uitgevoerd door ASC Schuurman. Wij stellen voor om een nieuwe keuring te laten uitvoeren omdat een groot
deel van de geconstateerde punten reeds hersteld zijn of nog gaan worden: Een overzicht:
- Scheuren zijn gedicht (u geeft aan dat er nieuwe scheuren zijn; die komen met de keuring dan wel naar voren);
- Vervuiling toplaag is te verhelpen zoals door ons voorgesteld. Deze actie kan periodiek ook herhaald worden.
Opgemerkt moet worden dat het veld de afgelopen jaren nimmer is behandeld;
- Schade doel is hersteld;
- Belijning willen we uitvoeren maar is tot nader order op HOLD gezet;
- Oneffenheden zijn niet te verhelpen maar als er plassen/plasjes liggen is het een kleine moeite om deze te
verwijderen (met een bezem of stofzuiger; hier zie ik ook een actiepunt voor de vereniging). M.b.t. het afschot;
het veld mag maximaal 100 mm aflopen gerekend vanaf het midden naar de zijkanten en dat is nu 111 en 116
mm. We hebben het dan over 11 en 16 mm extra t.o.v. het maximum over een lengte van 12 meter (=12000
mm). We hebben het dan over cijfermatige afwijkingen wat in praktijk amper merkbaar is en zeker niet
zorgdraagt voor een onveiliger veld.
Tenslotte willen wij nog opmerken dat uw vereniging in het overleg met de wethouder op 20 mei jongstleden
nadrukkelijk heeft aangegeven niet te pleiten voor een nieuwe toplaag omdat de vereniging ook begreep dat dit een
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ingrijpende en vooral kostbare maatregel is. Wij denken met bovenstaande een praktische oplossing te bieden voor
zowel vereniging als gemeente zonder dat de veiligheid van de sporters in het gedrang komt.
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Rene Otter | Beleidsmedewerker Wonen & Ondernemen
T (0229) 54 84 85
Gemeente Koggenland | Middenhof 2, 1648 JG De Goorn
Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn

Bezoek onze website www.koggenland.nl en volg ons op Twitter en Facebook

Van: Marcel & Gonny Ruiter [mailto:mruiter1@kpnplanet.nl]
Verzonden: maandag 24 juni 2019 18:10
Aan: Rene Otter
CC: Caroline van de Pol
Onderwerp: reactie SV Zuidermeer betreffende handbalveld
Beste Rene en Caroline,
Hierbij vindt u in de bijlage de reactie van SV Zuidermeer en gemaakte foto’s.
Met vriendelijke groet,
Gonny Ruiter
Van: Rene Otter [mailto:R.Otter@koggenland.nl]
Verzonden: woensdag 12 juni 2019 16:58
Aan: 'Marcel & Gonny Ruiter'
CC: Caroline van de Pol; Gerard van Harskamp; Jan Stam; Jan Delemarre
Onderwerp: RE: status handbalveld Zuidermeer
Beste Gonny,
Naar aanleiding van uw email het volgende:
Historie handbalveld
Het handbalveld is in 1991 aangelegd. In het 1e kwartaal 2010, dus 19 jaar later, is de toplaag inclusief omliggende
elementverharding vernieuwd. Reden was dat het asfalt erg slecht was (ernstige scheuren) en ook de waterafvoer
(goot) langs het veld gebreken vertoonde (helft van betonnen gootdeksels waren gebroken of afgebrokkeld). Er is een
uitvoeringsbestek opgesteld (= bijgevoegd) en het werk is door een erkend bedrijf uitgevoerd. Werkzaamheden zijn
conform regels en richtlijnen uitgevoerd.
Over de opbouw van de fundering hebben wij geen nadere gegevens gevonden.
Plassen op veld
Wij hebben kennis genomen van de foto van de locatie waar scheuren zijn hersteld. Inderdaad is zichtbaar dat er
plassen liggen. Het herstel van de scheuren is conform opdracht uitgevoerd. Men heeft d.m.v. verhitting de scheur
gedicht. Dit is de beste methode omdat het materiaal van de toplaag hierdoor hetzelfde blijft. Wordt de scheur gevuld
met andere materialen dan creëer je juist een gevaarlijke situatie omdat hier het veld gladder of stroever is dan elders.
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Hierdoor wordt het veld onberekenbaar. Omdat er geen materiaal wordt toegevoegd ontstaat een lichte zonk omdat
het asfalt naar elkaar toe trekt. Herstel hiervan zou alleen d.m.v. een toplaagrenovatie kunnen geschieden maar dat
loopt flink in de papieren. We waren het in het gesprek met elkaar eens dat dit niet de insteek is.
Wat gaan we wel doen?
Wij hebben S.A.M. Schagen B.V. benaderd om het veld onder droge omstandigheden te behandelen met azijn en een
paar dagen later, tevens onder droge omstandigheden, te borstelen. Hiermee wordt het veld ontdaan van alg, mos en
vuil. Deze werkzaamheden willen wij uiterlijk 14 juli 2019 uitgevoerd hebben zodat het veld daarna doch uiterlijk 1
september kan worden voorzien van nieuwe belijning inclusief pupillenbelijning; e.e.a. conform de richtlijnen
handbalverbond.
Tenslotte: Het herstel van het doel is reeds uitgevoerd.
Wij gaan ervan uit dat bovenstaande jullie instemming kan hebben. Wij vernemen graag de reactie van uw vereniging
zodat wij e.e.a. kunnen uitzetten. Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Rene Otter | Beleidsmedewerker Wonen & Ondernemen
T (0229) 54 84 85
Gemeente Koggenland | Middenhof 2, 1648 JG De Goorn
Postbus 21, 1633 ZG Avenhorn

Bezoek onze website www.koggenland.nl en volg ons op Twitter en Facebook

Van: Marcel & Gonny Ruiter [mailto:mruiter1@kpnplanet.nl]
Verzonden: dinsdag 11 juni 2019 22:06
Aan: Rene Otter
CC: Caroline van de Pol; 'Corrie Vlaar'; 'Peter Koopman'
Onderwerp: status handbalveld Zuidermeer
Beste Rene,
Op 20 mei j.l. heeft SV Zuidermeer samen met u en Caroline een overleg gehad over het handbalveld van SV
Zuidermeer.
In dit gesprek is o.a. gesproken over:
Bestek en fundering van het handbalveld medio 2002. U zou achter deze gegevens aangaan.
Rapport van Schuurman.
Repareren scheuren, dieptereiniging, nieuwe toplaag en belijning.
Gonny zou foto sturen met herstelde scheuren met plasvorming na regenbui. Deze reeds opgestuurd.
We zijn uit elkaar gegaan met de afspraak binnen 14 dagen na dit gesprek iets te vernemen van u. Echter zijn we nu 3
weken verder en heb ik nog niets ontvangen.
Morgenavond word onze kampioenswedstrijd van de handbaldames in Spierdijk gespeeld, zeer teleurstellend.
Ik stel een spoedige reactie zeer op prijs.
Met vriendelijke groet,
Gonny Ruiter
SV Zuidermeer
6

7

