
Voorzitter,namens de leden en bestuur van DTC07 dank dat wij hier in deze commissie vergadering 

mogen inspreken.  

Wat is de reden VAN ONS VERZOEK.  

OP DE EERSTE PLAATS VINDEN WIJ ALS VOETBALCLUB IN TILLIGTE EN LATTROP- BREKLENKAMP DAT 

WE NA 7 JAAR niet plotseling met een hele andere insteek van deze gemeente betreffende financiële 

bijdrage geconfronteerd mogen worden. U als raad hebt al vanaf 2010 aangegeven dat er 5 ton 

beschikbaar was om de accomedatie problematiek van DTC op te lossen, daar ging weliswaar een ton 

af voor het ‘’kunstgrasvoorstel’’ maar dat vonden we acceptabel daarnaast is er ook nog 40duizend 

af gegaan maar waar dat naar toe is gegaan weet volgens mij niemand. Maar de rest staat nog steeds 

in de begroting. 

Op de tweede plaats omdat de gemeente nu opeens met een ‘’boxmeers model’’ op de proppen 

komt terwijl die nog nooit is toegepast, er werd altijd gezegd elke buitensportclub daar passen we 

maatwerk toe en dat is ook altijd  gebeurd alleen nu is er nog een club over en dat is dtc uit lattrop 

brekklenkamp tilligte en nu wordt er een model toegepast, ongepast zou ik zeggen. 

Op de derde plaats omdat er met cijfers wordt omgegaan die van geen kant kloppen. Hoe is het toch 

mogelijk datwe maar recht hebben op 1,4 voetbalveld,afgerond is dat 2.                                         We 

hebben het zelf uitgerekend en dan komen we aan 2,8 velden, afgerond 3. Daarbij zijn we uitgegaan 

van 300 speeluren per veld precies zoals de KNVB voorschrijft. Dat komt trouwens ook overeen met 

de overdracht van de velden met betrekking tot achterstallig onderhoud. Daar is door de gemeente 

uitgerekend dat we een vergoeding krijgen voor DRIE velden. Tussen haakjes we zijn al zeven 

maanden verantwoordelijk voor dat groot onderhoud maar nog geen cent binnen van de toegezegde 

bijdrage, de notariële akte is al lang gepasseerd. Zal wel bij het boxmeerse model horen. 

Op de vierde plaats omdat de burgemeester tijdens het gesprek op 14 juli hij ons ten zeerste af rade 

om met de gemeenteraad in gesprek te gaan. Als iemand mij iets zeer afraadt dan ga ik het meestal 

toch wel doen. Eerlijk gezegd vond ik het een zeer opmerkelijk advies. 

Wat verwachten wij van de gemeente? In feite niets anders dan dat ze de afspraken na komen, het 

geld was beschikbaar om de accomedatie problemen op te lossen. 40 jaar lang is er nooit iets  

gedaan aan het onderhoud van de kleedkamers. En nu het geprivatiseerd moet worden worden we 

afgescheept met 20.000, euro. Zou er na 40 jaar geen achterstallig onderhoud zijn.?? Dit is niets 

anders dan een serieuze poging om het verenigingsleven in lattropbrekklenkamp en tilligte volledig 

om zeep te helpen. 

Wij willen niets anders dan de sport levend houden in beide kernen en als het  geprivatiseerd is 

kunnen we dat met heel veel vrijwilligers die zich daar elke week voor inzetten heel goed zelf  maar 

dan moet  de gemeente eerst met geld over de brug komen om de kleedkamers goed op orde te 

kunnen brengen.  

Alle politieke partijen hebben de leefbaarheid in de kleine kernen hoog in het vaandel tijdens de 

verkiezingen mag daar dan ook iets van overblijven na de verkiezingen , of is leefbaarheid maar van 

een dag.? Tijdens het gesprek op 14 juli heb ik de burgemeester daar in ieder geval niet over 

gehoord, sterker nog er was geen enkele empathie met de club en ook niet met de kernen. Nee, het 

was afstandelijk, technocratisch en koud. 



Wij vragen aan u als gemeenteraad om er voor te zorgen dat er een fatsoenlijk voorstel op tafel komt 

waardoor we op korte termijn  overeenstemming kunnen bereiken en dat we aan de slag kunnen 

met de velden maar vooral met de kleedkamers. De leden van dtc 07 maar ook al die vrijwilligers wel 

of geen lid hebben daar recht op ruim 7 jaar na de fusie. 

 


