
 
 
 

                                      
 
 
Judith van den Wildenberg en Henk Wiesenekker 
 
Aan: College van B&W Barneveld 
 
Betreft: huisvesting van sportverenigingen 
Barneveld, 13 mei 2019 
 
 
Geacht college, 
  
Namens de fracties van de ChristenUnie en BurgerInitiatief stellen wij u, op grond van artikel 
42 van de organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen over het realiseren van 
gecombineerde nieuwe huisvesting van sportverenigingen. 
  
Op 18 april 2018 werd in de commissie samenleving gesproken overleg over een tijdelijke en 
permanente locatie voor de Barneveldse dam- en schaakvereniging. Op 19 september 2018 is 
in de commissie samenleving het Masterplan buitensport 2018-2028 besproken.  Tijdens deze 
bespreking bleken verschillende organisaties op dat moment bereidwillig om samen te werken 
aan een gezamenlijke (denk)sportcentrum. Hiermee doelen wij op de BDSV, Petanque 
Barneveld, de ijs- en skeelervereniging ‘t Grieze Veen en de Meerwaarde (voor het aanleggen 
van een atletiekbaan). 
  
Inmiddels heeft het BDSV een mooie tijdelijke locatie, maar de zoektocht naar een permanente 
locatie blijft actueel. Daarnaast is ook de fietscrossvereniging Flying Bikes op zoek naar een 
nieuwe locatie, evenals de quadvereniging De Veluwse Zandhappers (zo lazen wij in de 
Barneveldse krant).  
  
Deze verenigingen hebben een belangrijke functie in onze samenleving als het gaat om sociale 
samenhang, het bieden van ontspanning en grotendeels ook voor het krijgen van voldoende 
lichaamsbeweging. Samenwerking tussen verenigingen zien we als een kans. Dit kan de 
zoektocht naar een permanente locatie voor diverse partijen wellicht zelfs versnellen en we 
vinden het belangrijk dat de verenigingen (en hun leden en vrijwilligers)  zo snel als mogelijk 
duidelijkheid hebben over de toekomst van hun vereniging. Het is daarom van belang dat ze 
een goed onderkomen vinden. Hierover stellen we u de volgende vragen: 
  

1. Welke kansen ziet het college om in de zoektocht naar een permanente locatie voor de 
genoemde verenigingen samenwerking te zoeken, zodat de locatie optimaal benut 
wordt? In hoeverre is inmiddels gesproken met de genoemde partijen om een 
gezamenlijke locatie te ontwikkelen? 
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2. Welke kansen ziet het college om ook de aanleg van de nieuwe locatie van de Flying 

Bikes, quadvereniging en/of de skeelervereniging optimaal te benutten en dit te 
combineren? 

  
3. In hoeverre zorgt samenwerking voor vertraging in het aanleggen of is er dan juist 

sprake van versnelling omdat er mogelijk meer financiële middelen zijn? 
   

4. In hoeverre ziet het college de zoektocht (die tegelijkertijd, parallel plaatsvindt)  naar 
een permanente nieuwe locatie van diverse betrokkenen als een kans om initiatieven 
aan elkaar te koppelen? 

  
5. Wat kan het college eraan doen om betrokkenen actief te informeren over het proces 

en daarmee bij de dragen aan een duidelijk perspectief? 
  
Wij zien met belangstelling uit naar de beantwoording. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Henk Wiesenekker 
ChristenUnie Barneveld 
  
Judith van den Wildenberg 
Burger Initiatief 
 

 


