
Overleg met de gemeente over de toekomst van onze accommodatie 

 
Streven naar zekerheid  over de verlenging van ons huurcontract 

Nauw verwant aan de bouwkundige ´knelpunten´ zijn bepaalde verplichtingen van juridische 

aard, die eveneens als knelpunt kunnen worden aangemerkt. Belangrijk is de onzekerheid 

over de verlenging van ons huurcontract met de gemeente (formeel ‘Recht van Opstal’, 

eindigend per 1 december 2025). Volgens dit contract zou het pas vanaf december 2023 

mogelijk zijn hierover met de gemeente te overleggen. 

In onze Beleidsvisie (punt 5) hebben we ons voornemen vermeld om in een vroeger stadium 

te peilen hoe de gemeente hierover denkt. Immers, het ontbreken van  helder uitzicht op de 

toekomst van onze club betekent onzekerheid, welke invloed heeft op de besluitvorming rond 

het maken van kosten voor aanpassing van onze accommodatie. In het meest ongunstige geval 

zou de gemeente kunnen besluiten tot contractbeëindiging. Als we nu kosten maken zou dat 

voor onze club kunnen leiden tot ongewenste kapitaalvernietiging. 

 

Overleg met gemeente is gestart 

Bovenstaande voornemen is inmiddels omgezet in contact met de gemeente. Onze bedoeling 

is de noodzaak tot aanpassing van onze accommodatie te koppelen aan het krijgen van eerdere 

duidelijkheid over de toekomst op ons huidige clubterrein. 

Op 4 oktober jl. vond een eerste oriënterend gesprek plaats met wethouder Vos, die onder 

meer sportzaken in z’n portefeuille heeft. In dit gesprek, tevens bedoeld als wederzijdse 

kennismaking, is een toelichting gegeven op onze gefaseerde plan van aanpak. Hierbij heeft 

de wethouder toegezegd dat we een aanspreekpunt krijgen voor vervolgoverleg. 

Op 22 oktober jl. vond het eerste vervolggesprek plaats met de projectleider 

gebiedsontwikkeling, welke in die rol nauw is betrokken bij de besluitvorming rond de 4
e
 en 

laatste fase van het ´Project Valleipark´, de plaats waar onze club is gehuisvest. 

Duidelijk werd dat de vragen over de toekomst van onze club het gemeentelijk denken over 

de afronding van het Valleipark in een stroomversnelling hebben gebracht.  

Daarbij is de noodzaak voor overleg ingezien en overlegbereidheid van de gemeente getoond. 

In dit verband zal begonnen worden met het vergelijken van de inhoud van de in 10 jaar 

opgebouwde dossiers bij ons en bij de gemeente. Hierin bevindt zich belangrijke 

correspondentie, die betrekking heeft op bouwplannen van het vorige bestuur. 

 

Vervolggesprekken met een gemeentelijke werkgroep 

Met deze dossiers als gemeenschappelijk basismateriaal zullen concrete vervolggesprekken 

worden gevoerd met een door de gemeente te formeren werkgroep. De belangen van onze 

club worden daarbij behartigd door Harry Saaltink (bestuursvoorzitter) en Ad Kooijman 

(bestuurslid). 

We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook aandacht te vragen voor andere 

zaken, zoals opschoning van de wildernis bij de entree van het Valleipark, de strijd tegen de 

oprukkende Japanse duizendknoop en mogelijkheden voor duurzamer energiegebruik door 

(LED)verlichting.  

 

Ondanks de hierboven gesignaleerde onzekerheden zullen wij gedurende de periode van 

overleg met de gemeente gewoon doorgaan met de activiteiten ter voorbereiding op de 

aanpassing van onze accommodatie.  

 

Wij vertrouwen op goed vervolgoverleg met de werkgroep, waarvoor de afspraakdatum nog 

moet worden bepaald. 

Uiteraard zullen we jullie over concrete resultaten berichten zodra dit mogelijke is. 

 

Leusden, 5 november 2018  

Bestuur JBC De Hakhorst,   Harry Saaltink, voorzitter 


