
Geachte Dames en Heren,

Afgelopen woensdag zijn wij in de gelegenheid gesteld om de informatieavond in 
de sporthal Rhoon te bezoeken.

Wij danken u voor de uitnodiging en hebben dan ook dankbaar daarvan 
gebruikgemaakt. Natuurlijk hebben wij ons vooral laten voorlichten over de 
locatie waar wij, als vvRhoon en WCR, belang bij hebben.

In het voorstel waar sportpark De Omloop direct betrokken wordt bij de bouw van 
woningen, werd ons duidelijk gemaakt dat in die optie er 2 voetvalvelden zouden 
moeten verdwijnen in ruil voor een kunstgrasveld. Dit zou de capaciteit niet 
beïnvloeden.

Dit vonden wij nogal kort door de bocht, zeker nadat wij het vlekkenplan goed 
bekeken hadden.

1. De capaciteit van de velden is al onvoldoende. U kunt de stukken uit de 
raadsvergadering over de kunstgrasvelden daarover raadplegen.

2. Het vlekkenplan laat een groter gebied zien dat wordt genomineerd voor 
woningbouw dan de 2 velden die genoemd werden door de voorlichter. 
Behalve de 2 velden zou dan ook het trainingsveld tussen beide 
verenigingen komen te vervallen, alsmede de tijdelijke bebouwing en de 
panna-kooi van vvRhoon. Ook het toegezegde halve kunstgrasveld aan 
vvRhoon in een eerder stadium is ook nog steeds niet gerealiseerd.

3. Waar zou het kunstgrasveld van de ingeruilde 2 velden moeten komen te 
liggen?

4. De omklapvariant is in het tijdpad van de gemeente, volgens ons, geen 
haalbare kaart. De te verwachten protesten van belanghebbende 
bewoners kunnen de ontwikkeling van dat gebied jaren vertragen.

5. Omwonenden van het sportcomplex hebben laten weten dat zij liever de 
voetbalverenigingen als buren hebben dan de geplande woningen

Natuurlijk begrijpen wij dat de gemeente aan haar verplichtingen moet gaan 
voldoen. Wij hadden al gerekend op de komst van de nieuw te bouwen 
Klepperwei. Op die locatie zouden, denken wij, voldoende woningen gebouwd 
kunnen worden zoals die in de verplichting genoemd worden.

Graag zouden vvRhoon en WCR, mocht u voor onze locatie willen kiezen, met u 
hierover in gesprek willen gaan.

Wij wensen u wijsheid toe bij het nemen van een besluit.

Met vriendelijke groeten,

Jaap Bouterse Hennie Baert

vvRhoon WCR




