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PRONSEBROEK Conflict rondom verhuizing van Heerlense voetbalclub krijgt staartje

Heksenberg zet mes tussen de tanden
Voetbalclub RKVV Heksenberg gaat vol voor het voortbestaan van de club. Na
slecht nieuws van de gemeente Heerlen, komt de
club met een strijdplan.
door Bas Dingemanse

H

et wordt een gevalletje
rug tegen de muur voor
voetbalclub Heksenberg. Op papier althans.
De club moet op zoek naar een
nieuw onderkomen, nadat de gemeente de erfpacht op sportpark
Heksenberg niet heeft verlengd.
Diezelfde gemeente heeft haar handen nu van de verhuizing van de
vereniging afgetrokken, volgens verantwoordelijk wethouder Martin
de Beer (VVD) omdat Heksenberg
de voorgestelde sportcomplexen
niet geschikt acht.
Dat is niet waar, stelt clubvoorzitter Henk Butink. Het aangedragen
sportcomplex Pronsebroek, eveneens het thuis van Groene Ster,
wordt goed bevonden door de Heksenbergers. Het probleem is echter
dat de huidige bespeler van de velden geen ruimte ziet voor een tweede voetbalclub op Pronsebroek. Dat
heeft Groene Ster meermaals laten
weten. „Het is geen optie. We hebben 850 leden en alleen al dit seizoen zijn er honderd nieuwe leden
bijgekomen”, zegt preses Jos Op ’t
Eijnde. „We willen groeien, datzelfde geldt voor Heksenberg. En daarvoor is er simpelweg geen plek op
Pronsebroek.”

Op sportcomplex Pronsebroek, waar Groene Ster speelt, is geen plek voor Heksenberg.
De gemeente stelt echter dat er wel
degelijk genoeg capaciteit bestaat
voor het huisvesten van twee verenigingen op het genoemde complex. Daarbij beroept De Beer zich
op advies van nationale voetbalbond KNVB. Een adviseur van diezelfde KNVB stelt echter vast dat
van een dergelijk advies amper
sprake kan zijn. ‘Het zou op dit moment nagenoeg onmogelijk zijn
om op zaterdag alle wedstrijden

van de verenigingen te kunnen spelen’, schrijft hij. Daarnaast is er
geen rekening gehouden met de
groei van de verenigingen.
In een open brief, getekend op 29
oktober van dit jaar en als advertentie gepubliceerd in deze krant,
noemt Heksenberg-voorzitter Butink het handelen van wethouder
De Beer onder meer ‘broddelwerk’
en praat hij over een ‘echec’. Zes dagen later trekt De Beer de stekker
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uit de gesprekken met Heksenberg.
„Dat zal geen toeval zijn, ik snap
dat hij het als provocerend heeft ervaren. Maar het is niets anders dan
een opsomming van de feiten”,
stelt Butink. „Ons wordt kwalijk genomen dat wij Pronsebroek afschieten. Volledig onjuist. Wij willen
graag in de wijk blijven en zien
Pronsebroek daarom als de enige serieuze optie. Maar als de KNVB en
Groene Ster zeggen dat het niet

kan, waarom worden wij dan aangewezen als schuldige? Dan moet
de gemeente Groene Ster op het
matje roepen.” Dat dit niet gebeurt,
is volgens Butink een manier van
de gemeente om eigen inschattingsfouten te verbloemen. „De wethouder en zijn voorganger roepen al
een poosje dat we naar Pronsebroek moeten, maar komen er nu
pas achter dat het geld gaat kosten.
Want als we naar dat complex
gaan, zal er minstens één nieuw
kunstgrasveld moeten worden aangelegd. En dat zou de gemeente vijf
ton kosten. Dan is het makkelijker
om te zeggen: ‘Jongens, zoek het
uit’.”De club zegt andere opties, die
de afgelopen maanden door de gemeente zijn aangedragen, niet te
overwegen. „We hebben het een
jaar geprobeerd in Meezenbroek,
maar daar voelen we ons niet
thuis”, verklaart Butink. Andere alternatieven zijn voor Heksenberg
geen optie. Ook een langer verblijf
in Nuth, waar Heksenberg tijdelijk
gebruikmaakt van het terrein van
RKSV Minor, is geen optie. „Want
waar iedereen aan voorbij gaat, is
dat het voor een club van levensbelang is om binding met de wijk te
hebben.” Butink belooft acties.
Wethouder Martin de Beer
(VVD/D66, Sport) plaatst in een
reactie kanttekeningen: „It takes
two to tango. Heksenberg zegt wel
constant dat ze die tango willen
dansen, maar als je danspartner de
hele tijd op je voeten gaat staan
moet je daaruit je conclusies trekken. Het heeft geen zin om te blijven schuifelen. En ik begrijp wel
dat Heksenberg dan zegt dat onze
voeten te groot zijn, maar dit had
geen zin meer.”

