Aan de Burgemeester van de gemeente Heerde,
Postbus 175,
8180 AD Heerde.

Uw kenmerk

: 357246

Datum

: 30 april 2017

Onderwerp

: Activiteiten 2017

Geachte mevrouw de Burgemeester, beste mevrouw Pijnenburg,

Namens de gezamenlijke verenigingen; Atletiekvereniging De Gemzen,
Skeelerclub Oost Veluwe en Voetbalvereniging Heerde, allen huurders van het
Sportpark Molenbeek te Heerde willen wij reageren op uw brief d.d. 26 april
2017, onderwerp activiteiten 2017, uw kenmerk 357246.

Als verenigingen zijn wij erg geschrokken van uw brief, waarin u aangeeft dat de
Stichting Bosch Uyt den Bogaard niet akkoord gaat met de activiteiten 2017 van
ons aan u doorgegeven. Zonder enige uitleg geeft u in uw brief aan dat wij met
deze activiteiten de erfpachtovereenkomst overschrijden. U geeft daarbij aan dat
wij geen activiteiten mogen ondernemen waarbij de door u afgestelde en
goedgekeurde geluidsinstallatie voor buiten mogen gebruiken. Wij verzoeken
graag om opheldering over het vorenstaande.

Tijdens de inspraakmogelijkheid voor de commissie Samenleving op 21 maart
jongstleden over de nota Accommodatiebeleid hebben wij als verenigingen een
oproep gedaan om dringend maatregelen te nemen tegen de al 13 jaren
voortdurende geluidsperikelen op Molenbeek. De politieke partijen van de
gemeente Heerde waren daar roerend mee eens. Nu zal gezegd kunnen worden
dat met betreffende brief de gemeente de activiteiten zelf niet verbiedt, echter
impliciet zeker. Waarom? Het is niet van deze tijd en het is van geen enkele tijd
dat een activiteit en een wedstrijd niet begeleid mag worden door redelijk
gedoseerd geluid. Het is zelfs zo dat bovengenoemde wedstrijden absoluut
toonaangevend zijn en dat door de Atletiekunie, de Skeelerbond, de KNVB
begeleiding door een daarvoor (over het algemeen) zelfs door de bond speciaal
opgeleide microfonist verplicht wordt gesteld. Voornoemde wordt ondersteund
door onze sportbonden afgegeven brief die wij ter kennis name aan uw
ambtenaar, dhr. Regterschot hebben gestuurd.

In vergelijking met andere sportverenigingen van de gemeente Heerde worden
wij als huurders van het Sportpark de Molenbeek al jaren te kort gedaan. De
gebruikersovereenkomst die wij met de gemeente Heerde zijn aangegaan is
daarbij voor ons als verenigingen leidend.

Evenals de andere sportverenigingen in de gemeente Heerde dienen wij met
onze sporters een maatschappelijk- en sociaal belang. Meer dan 1500 burgers uit
de gemeente Heerde maken gebruik van onze sportaccommodatie. Met de door u
gestuurde brief worden de sportactiviteiten voor het a.s. weekend geschaad en
dit zonder nadere uitleg. De geplande activiteiten, zoals de Holland Cup voor de
skeelervereniging, de C/D competitiepoule 65 voor de Gemzen en de wedstrijd
V.V. Heerde 1 – FC Oldemarkt 1 zullen hierdoor niet doorgaan. Dit heeft niet
alleen consequenties voor onze leden maar ook voor de sporters op landelijk
niveau.
Zowel op sportief als financieel niveau zal dit consequenties hebben. Wij zijn als
verenigingen dan ook genoodzaakt om onze sportbonden van de inhoud van uw
brief op de hoogte te brengen. Tevens stellen wij de gemeente Heerde
aansprakelijk voor alle schade.

De brief die u ons als verenigingen hebt gestuurd heeft zowel onder de leden als
bij de politieke partijen van de gemeente Heerde veel commotie gebracht.
Volgens ons gaan wij toch niet op deze wijze met elkaar om en mogen zeker de
sportiviteit van onze leden en uw burgers hierdoor niet worden geschaad.

Wij doen aan u het dringende verzoek om informatie over de gestelde brief.
Daarbij gaan wij uit dat de door ons geplande activiteiten kunnen doorgaan. Wij
zijn zeer bezorgd over de toekomst van onze verenigingen op het sportpark de
Molenbeek en doen u het dringende verzoek om op korte termijn zekerheid te
verschaffen over het verblijf. Wij wensen niet de dupe te worden in het conflict
dat de gemeente met de Stichting heeft.

Met vriendelijke groet,

Namens de voorzitters Atletiekvereniging de Gemzen, Skeelerclub Oost Veluwe
en Voetbalvereniging Heerde.

Henk Kanter
Berthram Mak
Bertus Dokter

