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1. Kennisnemen van stand van zaken voortgang realisatie tweede hockeyveld.  

 

2. Inleiding 

In nauw overleg met het bestuur van MHC Muiderberg (MHCM) en de hockeybond (KNHB) is de 

afgelopen maanden gewerkt aan de opties voor een tijdelijke locatie en de opties voor een 

definitieve locatie voor een tweede hockeyveld in Muiderberg. 

 

3. Kernboodschap 

In overleg met MHCM en de KNHB zijn we tot de conclusie gekomen dat er géén mogelijkheden 

zijn om ergens een tijdelijk veld aan te leggen. Om te voorkomen dat dit bij MCHM tot het 

wegsturen van leden zal leiden is de hockeybond bereid dispensatie te verlenen tot het spelen van 

wedstrijden voor het seizoen 2016/2017 in Weesp.  De verdere inspanningen van zowel beide 

instellingen als de gemeente zullen zich nu richten op de realisatie van een definitief tweede veld. 

Hier zijn de volgende opties voor aanwezig; 

1. Realisatie van hockeycapaciteit op het sportcomplex  De 9 morgen. 

2. Realisatie van hockeycapaciteit op de Brediusgronden. 

 

Deze varianten zullen door ons college verwerkt worden in een voorstel richting uw raad. Hierbij zal 

een relatie worden gelegd met het interne gemeentelijke traject dat de mogelijke aankoop van de 

Brediusgronden kent. 

 

Bestuurlijke besluitvormingstappen: 

-Inventarisatie van haalbaarheid van de twee mogelijke opties in de periode juni 2016 – augustus   

 2016. 

-Behandeling college op 5 september 2016 resulterend in een voorstel voor de gemeenteraad. 

-Behandeling gemeenteraad op 9 november 2016, resulterend in een definitief besluit ten aanzien  

 van locatie, financiering en timing.   

    

4. Consequenties 

n.v.t. 

5. Communicatie 

Zowel vanuit de gemeente als vanuit MHCM zal er richting belanghebbenden intensief 

gecommuniceerd worden over de te nemen stappen  en oplossingen.    

 

6. Vervolg 

Na onderzoekt volgt besluitvorming door college en raad. 
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Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 
Mevrouw P.U.L.lM.Coesmans 
Loco-gemeentesecretaris 

 

 

 

 

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper 
Burgemeester 

 


