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Amendement
Onderwerp : Trainingsverlichting korfbalvelden
M.b.t. raadsvoorstel : Accommodatiebeleid gemeente Land van Cuijk
Nummer raadsvoorstel : RIS 2022-R-117
Datum raad : 29 september 2022
Agendapunt raad : 24
Nummer amendement : RIS 2022-A-18

Constaterende dat
- het overzicht op pagina 45 van het Accommodatiebeleid aangeeft dat een 

korfbalveld niet voorzien behoeft te zijn van trainingsverlichting;
- uit de beantwoording van de technische vragen van Team Lokaal blijkt dat het 

college vindt dat korfbal vanwege de zaalcompetitie die er in de winter wordt 
gespeeld geen behoefte heeft aan trainingsverlichting; 

- op dit moment korfbalverenigingen ook over veld/trainingsverlichting beschikken 
vanwege het feit dat zij tot en met oktober 's avonds trainen en een midweek 
competitie spelen en vanaf maart hetzelfde doen;

- het al vroeg in de avond in de maanden september/oktober te donker is om zonder 
veld/trainingsverlichting te trainen c.q. spelen. Hetzelfde geldt voor maart en april;

Overwegende dat
- voetbal ook een winterstop kent, maar toch recht heeft op veldverlichting;
- het Accommodatiebeleid niet zou moeten leiden tot verlies van noodzakelijke 

voorzieningen voor sportclubs;
- er niet veilig gespeeld/getraind kan worden als het veld onvoldoende verlicht 

wordt;
- het belangrijk is om sportclubs die een als basissport aangemerkte sport aanbieden 

voldoende te blijven faciliteren;

Besluit 
in het Accommodatiebeleid gemeente Land van Cuijk de tabel op pagina 45 aan te 
passen door toevoeging van de vermelding ‘Trainingsverlichting*’ in de kolom ‘Korfbal’ 
bij de rij ‘Trainingsverlichting*⁶’ zodat ook korfbalvelden de beschikking krijgen over 
trainingsverlichting of deze in de toekomst behouden.

Toelichting
Alhoewel korfbal een binnen- en buitensport is, spelen een groot aantal buiten 
trainingen en wedstrijden zich in de periode af, dat het 's avonds al vroeg in de avond 
te donker is om op een veilige, verantwoorde wijze te kunnen trainen en de 
avondcompetitie van de midweekteams te spelen.  
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Indiener(s)
van Berlicum, Team Lokaal
Van Gemert, CDA
Van Lieshout, SP

Besluit raad 
(  ) aangenomen met      stemmen voor en      stemmen tegen
(  ) verworpen met      stemmen tegen en      stemmen voor
(  ) ingetrokken

Richard van der Weegen
griffier


