
 

  

  

 Raadsmededeling 
  

Datum: 9 februari 2021                                                                                                      Zaaknummer: 354339 

Van: het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder Van Ginderen 

Aan: de raad van de gemeente Roosendaal 

Steller: Erik-Jan Blook  

Kopie aan: Theo van Dorst, Martijn van Vlimmeren 

Onderwerp: Aanleg kunstgrasvoetbalveld NSV Nispen 

Bijlage: - 

 

Kennisnemen van 
De aanleg van een kunstgrasveld bij voetbalvereniging NSV Nispen op sportpark ‘De Wallen’ in Nispen. 
 
Aanleg nieuw kunstgrasveld past in beleid 
Afgelopen jaren is er geïnvesteerd in de verdere verbetering van de sportaccommodaties in de 
gemeente Roosendaal. Dit past in het beleid van de gemeente dat is vastgelegd in het 
bestuursakkoord en de visie op sport & bewegen. In de Kadernota 2020 is, ter verbetering van het 
gebruik van de beschikbare sportaccommodaties, structureel budget opgenomen voor de lasten van 
investeringen in twee kunstgrasvelden. Van dit budget is in 2020 reeds een kunstgrasveld bij BSC 
(sportpark Vierhoeven) aangelegd. In 2021 zal hiervoor een kunstgrasveld bij NSV Nispen worden 
aangelegd. Omdat is gebleken dat het beschikbare budget net niet toereikend is, is binnen 
Programma 2 extra dekking gevonden. In de Voorjaarsbrief 2021 zal dit worden meegenomen 
 
Kunstgrasveld belangrijk voor het dorp en omgeving 
Het sportpark ‘De Wallen’ in Nispen wordt veel gebruikt door (jongere) inwoners uit het dorp. Niet 
alleen als ze lid zijn kunnen ze er terecht maar ze kunnen er ook terecht om vrij een balletje te 
trappen. Dat geldt ook voor sportonderwijs van basisschool De Linde. De basisschool grenst aan het 
sportpark en zij maken geregeld gebruik van de faciliteiten van NSV Nispen. Door de aanleg van een 
kunstgrasveld bij NSV Nispen kan de accommodatie door breder worden ingezet en wordt de positie 
van de vereniging in het dorp nog verder versterkt.  
 
Kwaliteitsimpuls voor NSV Nispen en sportpark ‘De Wallen’ 
De gemeente Roosendaal is al enige tijd in gesprek met voetbalvereniging NSV Nispen over de aanleg 
van een kunstgrasvoetbalveld. De aanleg van een kunstgrasveld zorgt ervoor dat de vereniging zich 
verder kan ontwikkelen. Het sportpark kan intensiever gebruikt worden. Het kunstgrasveld zal 
bijdragen aan de verdere groei van de vereniging en het versterken van de vereniging in de Nispense 
gemeenschap. Het kunstgrasveld geeft het sportpark ‘De Wallen’ een kwaliteitsimpuls. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Afsluiting en ondertekening 
 
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 

De secretaris,            De (loco) burgemeester, 

                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


