
Bespreekpunten Stad en Ommeland bij de bespreking van de beantwoording van de  

schriftelijke vragen over Kids United. 

 

Na allerlei omzwervingen is Kids United sinds 2017 op Sportpark De Kring, het Sportpark waar ook 
PKC`83 zit, gehuisvest. Een uitstekende locatie die zich leent voor het verwezenlijken van hun droom. 
 

Op dit moment loopt Kids United tegen een aantal zaken aan die de fractie van Stad en Ommeland 

zorgen baart. Enerzijds is dat de bouw van een eigen accommodatie, anderzijds de druk op de 

huidige velden van Sportpark de Kring. 

 

De druk op de velden is zo hoog dat door de combinatie van matig onderhoud en intensief gebruik de 

velden regelmatig niet bespeelbaar zijn. Dit leidt zowel voor PKC als Kids United tot problemen. 

 

Het afgelasten van trainingen en wedstrijden heeft een grote impact op de kinderen van Kids United. 

Een ouder omschrijft dit als volgt in een mail aan het college: 

 

Beste Paul,  
  
Ik schrik van de berichten die ik hoor. Na het “ goede “ bericht vorig jaar ik een stuk of 50 ouders 
beloofd, dat het volgend seizoen allemaal beter wordt. Wat schetst mijn verbazing dat het eigenlijk 
een afwimpel mail blijkt te zijn.  Velden worden maar half gerepareerd weer een seizoen met weken 
waar de kinderen niet kunnen trainen. Weer mijn zoon x op x in paniek of er wel trainen is. Hij leeft 
voor voetbal voor jullie betekent dit waarschijnlijk niet zoveel maar voor deze kinderen wel. En steeds 
worden juist deze kinderen teleurgesteld. Je begrijpt dat ik daar erg boos van wordt. Vreselijk 
teleurgesteld dat het probleem niet serieus wordt genomen.  
  
Ik hoop op een reactie  
  
Met vriendelijke groet  
 

Uit een verslag van een gesprek op 17 november 2016, over de verhuizing naar Sportpark De Kring, 
tussen de gemeente en Kids United blijkt dat er veel toezeggingen zijn gedaan en verwachtingen zijn 
gewekt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om rolstoelvriendelijke toegang met oog op toegankelijkheid 
en veiligheid, de aanleg van kunstgras en een “clubruimte in de vorm van multifunctioneel pand”. 
 

Bovenstaande ontwikkelingen en de beantwoording van het college op onze schriftelijke vragen zijn 

voor ons reden om de beantwoording van het college te agenderen. 

 

 Het college laat in beantwoording op onze schriftelijke vragen weten belang te hechten aan de rol 
die Kids United vervult. Ook onderschrijft het college de noodzaak van het Kids United Sport en Spel 
Activiteitencentrum. Echter is het het college de afgelopen (vijf) jaren niet gelukt om dit samen met 
Kids United van de grond te tillen. 
 

1. Hechten de overige fracties hetzelfde belang aan Kids United en zo ja, hoe beoordelen de 

andere fracties het dat het college tot nog toe niet tot een oplossing is gekomen om het 

Kids United Sport en Spel Activiteitencentrum van de grond te tillen? 

 

Onze fractie heeft de problemen, samen met Kids United, bij verschillende wethouders van 

verschillende colleges aangekaart. Waar eerst het vinden van een geschikte locatie het probleem was 

lijkt het college nu te stellen dat Kids United niet over voldoende financiële middelen beschikt. 



 

Dit blijkt uit de beantwoording op vraag vier:  

“Kan het college uitleggen Waarom de komst van het Kids United Sport en Spel Activiteitencentrum 

zo lang op zich laat wachten? 

 

Antwoord college: “Ambtenaren van sportbeleid en Sport050 faciliteren zoveel als mogelijk Kids 

United bij hun wens voor een eigen accommodatie. In de gesprekken met de gemeente heeft Kids 

United aangegeven dat zij bezig zijn met fondsenwerving om sponsoring om de gewenste 

accommodatie (financieel) mogelijk te maken.” 

 

Dit wordt door Kids United echter bestreden. Zij stellen dat de financiering in principe al meerdere 

jaren rond is. De exploitatie is rond en er staat een fondswerver klaar. Kids United wacht echter al 

meerdere jaren op een geschikte locatie. Zolang er geen duidelijkheid is dat er gebouwd mag/kan 

worden kunnen er geen fondsen worden aangesproken. Dit is bij de gemeente bekend. 

 

Uiterst merkwaardig is het feit dat het college een aantal jaren geleden Kids United zou helpen met 

het schrijven van een businesscase, hiervan is het concept ontvangen. Na personele wisselingen 

hoorde Kids United niks meer. 

 

2. Zijn de overige fracties met ons van mening dat het college zo snel mogelijk samen met 

Kids United de komst van het Sport en Spel Activiteitencentrum mogelijk moet maken? 

 

Na de vele omzwervingen van Kids United, toezeggingen en gewekte verwachtingen vindt de fractie 

van Stad en Ommeland dat het na al die jaren tijd is voor actie van het college. 

 

3. Hoe beoordelen de overige fracties het proces, het lange wachten, de vele omzwervingen 

en de traagheid waar Kids United mee te maken heeft? 

 

4. Zijn de overige fracties met ons van mening dat het om een bijzonder doelgroep gaat en 

daarom bij de berekening van de capaciteit van Sportpark de Kring niet de KNVB norm 

leidend moet zijn maar dat de mogelijkheden voor kinderen met een beperking om te 

sporten voorop moet staan? 

 

5. Zien de overige fracties het Sport en Spel Activiteitencentrum als meerwaarde voor het 

kwalitatief en kwantitatief verbeteren van het sportaanbod voor kinderen met een 

handicap in de provincie Groningen? 

 

6. Wat zien de overige fracties als gewenste uitkomst en op welke termijn? 

 

Amrut Sijbolts 

Stad en Ommeland 


