
   

                                            

 
 
Motie                             Vergadering 26 mei 2020                           Gemeenteraad 
 
Onderwerp: Onderzoek sportpark Houtsdonk 
  
De Raad, 

Gehoord de beraadslaging, 

 

Overwegende; 

1. Het raadsbesluit nr. 26 d.d. 9 mei 2017 "Visie amateurvoetbal Helmond" per 1 juli a.s. uiteindelijk 

dient te zijn uitgevoerd, waaronder het afstoten en sluiten van sportpark Houtsdonk. 

2. De uitvoering van voornoemd raadsbesluit niet volledig kan worden geëffectueerd, omdat HVV 

zelf ruimte / gebouwen in eigendom heeft en dus sluiting van het sportpark medewerking van HVV 

vereist. 

3. HVV Helmond in de afgelopen periode haar vitalteit in positieve zin danig heeft uitgebreid 

waaronder een verdubbeling van het aantal elftallen. Daarnaast heeft de vereniging diverse sociaal 

maatschappelijke instellingen / verenigingen aan haar weten te binden en ruimte aan hen geboden 

op haar onderkomen. 

4. Sportpark Houtsdonk met als aanjager HVV Helmond voor de wijk Helmond West en Annawijk / 

Suijtkade van eminent belang is vanwege de geboden beleef- en sportactiviteiten en 

maatschappelijke thema's. 

5. HVV Helmond op het gedeelte waarvan zij eigenaar is, conform KNVB normen, haar voetbal 

activiteiten kan blijven beoefenen, alleen de behoefte heeft aan 1 exra verlicht wedstrijd / 

trainingsveld. En dat HVV Helmond tevens extra ruimte nodig heeft om ook haar vitale inbreng te 

kunnen blijven uitvoeren (sociaal / maatschappelijk). 

 

 

Roept het college op om; 

- te onderzoeken of één van de 3 af te stoten gemeentelijke velden als wedstrijd / trainingsveld via 

verhuur dan wel verkoop kan worden toegevoegd aan het eigenaren deel van HVV Helmond op 

sportpark Houtsdonk. Bijvoorbeeld het wedstrijd / trainingsveld aan de Heeklaan / Frans van 

Bommelstraat. 

- Hiervoor voor of uiterlijk tijdens de begrotingsbehandeling d.d. 12 november 2020 met een voorstel 

te komen en de gebruiksovereenkomst met HVV Helmond tot deze datum te verlengen. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Naam en ondertekening: 

 

Berry Smits    Martijn Rieter    Nathalie Peijs 

Helmond Aktief    Helder Helmond   PvdA 

 


