Beste Alje,
Hier kan ik duidelijk over zijn: Er worden nog steeds (de laatste jaren) meerdere zandkunstgras
hockeyvelden gebouwd (werd voorheen zandkunststof veld genoemd).
In 2016 heeft Kiwa ISA Sport diverse zandkunstgras hockeyvelden weer gekeurd.
Wel worden er steeds meer semi waterkunstgras of waterkunstgras velden gebouwd (vaak het
hoofdveld / veld 1)
Een en ander zal zeker verband houden met de hoogte van spelen van een vereniging en de
ambities.
Voor meer informatie kan je ook altijd bellen met accommodatiezaken van de KNHB.

Met vriendelijke groet,
Ron van den Brink
Adviseur buitensportaccommodaties
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From: Mulder, A.J. [mailto:A.Mulder@tynaarlo.nl]
Sent: maandag 20 maart 2017 09:14
To: Brink, Ron van den <Ron.van.den.Brink@kiwa.nl>
Subject: Klopt het dat zand-ingetrooide kunstgrasvelden al vier jaar niet meer worden aangelegd?
Beste Ron,
Vanuit ons accommodatiebeleid “sober en doelmatig” zetten we net als bij tennis in op vervanging
van het bestaande kunstgrasveld.
De hockeyvereniging beweert – in een mail aan wethouder Nina Hofstra - dat al vier jaar lang geen
zand-ingestrooide kunstgrasvelden worden aangelegd.
Klopt dat?
Met vriendelijke groet,
AJ ( Alje ) Mulder
Beleidsadviseur Sport
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FB Gemeente Tynaarlo
Tynaarlo gaat voor groen! Denk na voordat u print...

Dit bericht en de eventuele bijlage kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten en is daarom uitsluitend
bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u deze boodschap per abuis van ons heeft ontvangen, laat dit dan aan
de afzender weten door een korte reactie te sturen. Wij verzoeken u in een dergelijk geval dit bericht en de
eventuele bijlagen te vernietigen en geen kopieën op te slaan of door te sturen.
Al onze e-mailberichten worden voor verzending automatisch op virussen gecontroleerd. Er geldt echter geen
garantie dat gebruik van e-mail veilig is of dat het gebruik van e-mail geschiedt zonder enige fout. De gemeente
Tynaarlo is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige fout of gebrek in de inhoud van dit e-mailbericht.

Van: Kees Huysman [mailto:kees@paradigmum.nl]
Verzonden: maandag 20 maart 2017 07:34
Aan: Hofstra, N.; nina hofstra
Onderwerp: afspraak?

Nina,
Wij hebben bijna een jaar geleden informeel contact gehad over 3 onderwerpen:
- statushouders als vrijwilliger
- begeleiding kansarme jongeren
- aanvraag nieuw kunstgrasveld Hockeyclub Eelde
De eerste 2 onderwerpen zijn redelijk dramatisch verlopen. En hebben, ondanks inspanningen
vanuit de club, geen enkel resultaat opgeleverd.
Nu dreigt ook het 3de onderwerp, het kunstgrasveld, op een mislukking uit te lopen.
Wij krijgen het signaal dat de gemeente gaat kiezen voor 'sober en doelmatig' en dat zij gaan
inzetten op een zand-ingestrooid kunstgrasveld.
Daarbij voorbijgaand aan randvoorwaarden zoals verlichting, omheining, etc.
Zand-ingestrooide velden worden al 4 jaar niet meer aangelegd.
ALLE ons omringende clubs - waaronder Hondsrug in Zuidlaren - beschikken over
watervelden of semi-watervelden.
Hockeyclub Eelde krijgt hiermee het gevoel wel heel erg ver teruggeworpen te worden in de
tijd.
En met deze oplossing niet echt geholpen te zijn.
VRAAG:
Is het mogelijk dat wij op korte termijn nog even overleg hebben?
Om te voorkomen dat beide partijen op ramkoers komen met alle negatieve gevolgen van
dien?
Om te kijken of er nog ruimte is om in goed onderling overleg tot een juiste oplossing te
komen?
Ik hoor graag en bij voorbaat dank.
Kees Huysman

