
Vragenuurtje raadsvergadering 16 maart 2021 

De fractie HA zou graag het navolgende willen inbrengen 

Vragen komen voort uit het dossier ontmanteling Sportpark de Warande. 

Voorzitter 

Op 1 juli 2020 viel uiteindelijk het doek voor RK PVV en indirect sportpark de 

Warande. 

Namens de fractie HA heb ik toen diverse vragen gesteld over de wijze van 

ontmanteling. 

Er werden duidelijke antwoorden gegeven en in de praktijk bleek dat daar naar 

werd gehandeld. 

Het sportpark werd in samenwerking met RK PVV ontruimd. 

Het streven was om op 1 september de klus te hebben geklaard. 

Echter voorzitter die eind datum was wat voorbarig omdat diverse zaken 

achterwege bleven. 

Destijds hebben wij daar ook weer naar geïnformeerd. 

Uit de antwoorden rond de jaarwisseling  bleek dat er sommige zaken waren 

die nog nader bestuurlijk overleg vergde. 

Dit in tegenstelling tot de ontmanteling van sportpark Houtsdonk. 

Van een bestuurder van HVV Helmond hebben we vernomen dat de 

ontmanteling van het sportpark naar behoren en tot volle tevreden is verlopen. 

Voorzitter 

Nu medio maart hebben we contact gezocht met de v/m voorzitter van RK PVV 

en hebben vernomen dat de voortgang voor een definitieve afhandeling een 

beetje lijkt op de Processie van Echternach!  

Zaken zoals de afhandeling van de opstallen staan in een patstelling en er 

wordt geen voortgang meer geboekt. 

Hoe zal bijv. worden omgegaan met de sloopkosten en de uitvoering hiervan, 

taxatiewaarden, erfpachtconstructie, verdere ontmanteling zoals hekwerk en 

ballenvangers en financiële afhandeling. 



Vragen aan het college: 

1) Op welke wijze kan de patstelling worden opgeheven zodat het dossier 

kan worden afgesloten? 

2) Is nog de verwachting dat de gemeente vanwege de financiële 

afhandeling een resterend bedrag ten voordele van RKPVV dient te 

reserveren? En zo ja op welk bedrag zou dan moeten worden gerekend? 

3) Is gezien de ontstane situatie mogelijk een derde persoon noodzakelijk 

om uit de impasse te komen? 

4) Is een eind datum aan te geven mede omdat de situatie op het sportpark 

met name de opstellen voor de huidige eigenaar onhoudbaar wordt en 

de veiligheid in en om de opstallen niet meer kan worden gegarandeerd?  

5) Zijn er andere redenen vanwege de vertraging te noemen dit in vergelijk 

met de ontmanteling van sportpark Houtsdonk in casu HVV Helmond?  

Voorzitter het doel van bovenstaande zou moeten zijn om ca. 8 maanden na de 

sluiting een eind aan dit dossier te kunnen maken.  

Een wens die zeker ook bij de voormalige bestuurder in dit dossier wordt 

gehoord.  

Als overheid moeten we geloofwaardig blijven en verwacht mag worden dat 

raadsbesluiten correct en binnen redelijke termijn worden afgewerkt. 

Er is al voldoende leed geleden vanwege de uiteindelijke besluitvorming om het 

sportpark te ontmantelen ! 

Tot zover  

  

 

  


