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Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders,  

Gemeenteraad De Ronde Venen 
Van: Adviescommissie voor Jeugd- en Jongerenbeleid (JAC) 
Op: 6 juli 2011 
Betreft: Advies openbare sportvelden in Mijdrecht 
 
 
 
Geachte leden van het College en de Raad, 
 
Met de naderende zomervakantie en het goede weer van de afgelopen periode zien wij steeds 
meer jongeren buiten op straat. Ook de sportvelden die De Ronde Venen kent worden weer 
gebruikt. In De Ronde Venen is het op een aantal plekken mogelijk om gebruik te maken van 
openbare sportvoorzieningen. Er is een aantal pleintjes met een basket, er is het Cruyff Court 
en de voetbalkooi naast jongeren centrum Allround. Een aantal jongeren in de gemeente heeft 
aangegeven dat de sportvoorzieningen niet in goede staat verkeren. Voornamelijk de 
basketballende jongeren geven aan dat de veldjes niet in orde zijn. Samen met deze jongeren 
hebben wij gekeken naar de verschillende locaties en in kaart gebracht wat het probleem per 
veld is. 
 
Er zijn in de Ronde Venen op de volgende locaties een aantal baskets en basketballvelden: 

- Mouton/Zilveren Rijder, Mijdrecht 
- Baljuwstraat, Mijdrecht 
- Basisschool Twistvliet, Mijdrecht 
- Het Speelwoud, Wilnis 
- Rondweg, Mijdrecht 
- Vlinderbos, Wilnis 

 
Door verschillende oorzaken is het niet altijd mogelijk om te basketballen op de velden. Op de 
Mouton/Zilveren Rijder hangt de basket te hoog. De officiële hoogte voor baskets is 3.05 meter. 
 
In de Baljuwstraat is de basket verbogen en liggen de tegels scheef. De scheve ondergrond 
maakt het lastig om hier te basketballen. De bal stuitert onverwacht weg en bij het afzetten, 
springen en landen kun je jezelf blesseren. 
 
Basisschool Twistvliet heeft een schoolplein met een goede ondergrond van tegels. Hier hangt 
alleen de basket lager dan 3.05 meter. Helaas is het niet toegestaan dit schoolplein te betreden.  
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Het Speelwoud in Wilnis heeft prima baskets en de ondergrond van asfalt is erg fijn. Helaas is 
het asfalt ongelijk en vertoont het scheuren voornamelijk onder de basket. Ook dit kan voor 
blessures zorgen. 
 
De voetbalkooi naast het jongeren centrum Allround heeft een goede ondergrond om op te 
basketballen. Alleen zijn er twee minpunten aan deze locatie. Ten eerste hangt de basket te 
laag. Ten tweede hangt het net boven de kooi erg laag waardoor het nemen van een normaal 
basketball schot niet mogelijk is. Er wordt snel tegen het net aan geschoten, waardoor de 
richting van de bal verandert. 
 
Sinds kort is er op het schoolplein van Basisschool Vlinderbos een voetbalkooi geplaatst met 
daarbij twee baskets. Deze kooi is openbaar terrein buiten schooltijd en heeft een prima 
ondergrond. De baskets zijn voorzien van een netje wat erg prettig is, maar ook hier hangen de 
baskets lager dan 3.05.  
 
Wij gaan er van uit dat u het net zo belangrijk vindt dat de jeugd in onze gemeente kan sporten 
als wij dat vinden. Door de reeds genoemde beperkingen aan de bestaande basketball 
voorzieningen wordt dat jongeren moeilijker gemaakt. We willen u daarom op deze beperkingen 
attenderen en hopen dat u hierop actie zult ondernemen. Uiteraard kunnen niet alle 
sportvoorzieningen verbeterd worden, maar misschien dat u de voorzieningen waar de meeste 
jongeren sporten zou willen verbeteren. We hebben ons nu voornamelijk gericht op de 
basketballvoorzieningen omdat een aantal jongeren uit deze tak van sport ons hiervoor heeft 
benaderd. Op eigen initiatief zullen wij ook kijken naar de andere sportvoorzieningen die onze 
gemeente rijk is om te zien of er ook daar belemmeringen zijn die jongeren er van weerhouden 
om te sporten. 
 
Wij hopen spoedig reactie van u te mogen ontvangen. 
 
 
 
Namens de Jongeren Advies Commissie, 
 
 
Vincent Veenenberg       Richard Reurings 
Voorzitter        Secretaris 


