
SPORTVEBENIGING

,DE HÀZIIIKAHP''
NIJMEGEN17Y

Aan de Wethouder van Educatie en Sport,
Drs. A.F. Buitenhuis
Korte Níeuwstraat 6
6500 HG Nijmegen

Nijmegen, 18 juni 1991

Honkbalveld - Sportpark De Winkelsteeg - Nijmegen

Geachte heer Buitenhuis,

Zoals reeds eerder door ons is aangegeven, laatstelijk in onze beleidsnotitie 1990 - 1995,
wordt de belasting van het honkbalveld, gelegen in het sportpark De Winkelsteeg, een

steeds groter probleem.

Sinds enige jaren wordt voor de zich steeds meer uitbreidende softbal activiteiten gebruik
gemaakt ian een naastgelegen voetbal-oefenveld. De huidige opzet is dat dit halfverharclc
íeld gebruikt wordt wanneer dit niet door voetbal bezet is. Aan-de oorspronkelijke .opzet
dat iniidenteel, slechts voor trainingen, van dit veld gebruik werd gqmaak! \unnen wij.o.ns
al lang niet nreer houden. Het oefànveld wordt nu bij de ofliciele (landelijke) conrpctitie-
incleliíe als "altijd bcschikbaar voor softbal" ingeroostcrd. Allccn op dezc lttitnicr is cctt
compeËtie-indeli-ng mogelijk, en dan nog alleen met de nodige kunstgrepen.
Dezè kunstgrepentestaan bndere andere in het reserveren van minder ruimte en tij.d.op f.e!
hoofdveld tíssèn de wedstrijden en het plannen van twee junioren'wedstrijden tegelijkertijd
op het hoofdveld. Dit laatstè lijdt regelmatig tot gevaarlijke spelsituaties.

Om u een inzicht te geven in de groei van de honk- en softbal activiteiten is een overzicht
bijgevoegd van de toéname van l&entallen en teams over de laatste.jaren...
Téíens i-s bijgevoegd een notitie betreffende de veldbezetlryg van _de_huidige.acconttrtoda-
tie, gezien iíJret kàder van de door de KNBSB, VNG, NSF en KNVP gestelde bezettings-
noiàen. Een en ander is mede gebaseerd op het rapport "De behoefte aan sportvelde^n in'
de Gemeente Nijmegen", (Dienst Sociale Zaken, afcleling O.P.B. en V., augustus 1988).

Wij constateren hierbij dat de uitbreiding van de honkbalaccommodatie in Nijmegen met
ééí veld niet heeft getèid tot een verminderde veldbezetting en verminderde g.roei van. het
aantal gebruikers vàn de accommodatie Winkclstecg. Wij gaan er van uit «lat aalt <lcz.c

groei vóorlopig geen eincl konrt en dat daarom dc vcrcniging voorlopig rnct gcrniddclcl éÓn

feam per seizoen blijft groeien.

Het beleidsplan van de Sektie Honk- en Softbal houdt eveneens rekening nlet een groei van

nret name <ie jeugdspelers en de in recreatief verband spelendcn.
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Wrj verzoeken u daarom met klem een uitbreiding van de honk- softbal. accommodatie in
Let complex Winkelsteeg pp te n-gpen in het meeijarenbeleid van de Gemeente Nijmegen.
Gezien de verminde{9e belangstelling voor voetbal-lijkt ons een herverdeling van dé veiden
binnen het complex Winkelsteeg een reëele oplossin!.

Wij worden graag in de gelegenheid gesteld deze problematiek nader mondeling toe te
Iichten.

Hoogachtend,

Het Bestuur s.v De Hazenkamp

S.C. Kersten
Sekretaris
Tolhuis 1309
6537 MR NUMEGEN
Tel: 442628


