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Flitsnieuws
Hierbij ligt alweer de vierde nieuwbouwnieuwsbrief voor je neus. Nu al? zul je misschien
denken. Jaha, nu alweer. Er wordt achter de
schermen namelijk keihard gewerkt aan de
realisatie van dit project. De afgelopen weken
zijn er een aantal belangrijke ontwikkelingen
geweest die we graag met jullie willen delen.
Nieuwsgierig? Lees snel verder!

met elkaar doorgenomen hebben. De punten
van gesprek varieerden van (medezeggenschap)
over het gebruik van het gebouw tot en met het
uitvoeren van bepaalde voorzieningen in het
gebouw. Het gaat te ver om hier in detail in deze
nieuwsbrief over te spreken. Maar de sfeer van
de gesprekken is ronduit goed te noemen en we
komen steeds dichter bij elkaar.

Bestuursleden van de hengelsportvereniging en
de schaatsvereniging zitten inmiddels actief met
elkaar rond de tafel om te kijken of er verdere
mogelijkheden van samenwerking zijn te maken.
Met de hengelsportvereniging zijn inmiddels twee
gesprekken gevoerd en met de schaatsvereniging
is een gesprek gevoerd.

Met de schaatsvereniging is het niet veel anders.
In een eerste verkenning met hun voorzitter bleek
dat zij in principe achter onze plannen staan en
ook de mogelijkheden van samenwerking met
ons onderschrijven. De schaatsvereniging heeft
zeker belangstelling voor de keuken- en sanitaire
faciliteiten die wij gaan realiseren en dat is ook
logisch. Als zij in de winter een aantal weken open
zijn willen zij graag een kop soep en chocomelk
klaar kunnen maken. Zij hebben nu echter van
de gemeente een toezegging gekregen om het
gebouwtje op het oude WSE-veld te gebruiken
voor een periode van vijf jaar. Dat gaan zij ook
bescheiden inrichten, dus of er verder nog zaken
nodig zijn is nog maar de vraag. Met hen is afgesproken dat onze voorstellen binnen hun bestuur
besproken worden en dat wij daarop terugkomen.

De hengelsportvereniging heeft inmiddels ook
binnen hun vereniging de samenwerking met ons
besproken. Daar kwam een zeer divers wensenlijstje uit, dat wij in het vervolggesprek goed

Al met al opbouwende gesprekken gevoerd en
een basis gelegd voor samenwerking met partners die ook min of meer ‘in onze lijn’ denken en
vooral ook mee willen denken!

De redactie, Tamara en Martine

Samenwerking Hengelsport
en Schaatsvereniging
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Bijeenkomst 2 met de architect
Tijdens de eerste bijeenkomst met architect
Jan van Leeuwen bleef het bij ‘out-of-the-box’
denken. De architect kwam tijdens de tweede
bijeenkomst met veel concretere tekeningen en
ideeën. Ten eerste heeft hij de vele tekeningen
en schetsen, van een aantal weken terug, weten
terug te brengen tot één tekening van het terrein. Om precies te zijn: de ruimtelijke indeling
van het terrein. Waar moet het clubhuis komen,
waar de botenloods, waar de auto- en fietsingangen, waar de kampvuurkuil, etc. Hoe dit eruit
gaat zien, zie je hieronder op de foto!

Het tweede wat de architect presenteerde, is de
proceskant van het nieuwbouw project. Ga zo
ver mogelijk in het faseren van de bouw. Maak
van elke stukje clubhuis een apart ‘projectje’,
zodat het in vele stappen gefinancierd en gebouwd kan worden. We zijn dan minder afhankelijk van grote investeringen en we kunnen
meer zélf bouwen. Als de vloer en de buitenwand gebouwd zijn, kun je in feite al opkomsten draaien. De reactie van de aanwezigen op
vergaande fasering? Ja, doen!

Tot slot heeft de architect een uitwerking van de
binnenkant van het clubhuis getoond. Het ‘outof-the-box’ denken, had hij erg letterlijk genomen. Wat werd er gepresenteerd? Een doos op
wielen! Zijn visie: zet het middelste lokaal op
wielen, zodat de omliggende lokalen in grootte
verstelbaar zijn. De aanwezigen waren het met
dit laatste concept niet helemaal eens, dus daar
zal nog over gepraat en gediscussieerd worden.

Een andere optie die genoemd is: wegneembare/verplaatsbare wanden. Wat de uiteindelijk
uitwerking van de binnenkant van het clubhuis
wordt, moeten we jullie nog tegoed houden.
We gaan eerst nog meer discussiëren en ‘out-ofthe-box’ denken, totdat we overeenstemming
hebben over één concept!

Als derde heeft de architect de uiterlijke vorm
van het toekomstige clubhuis gepresenteerd. De
presentatie ging over een clubhuis gebouwd van
spanten in een omgekeerde V-vorm. Of ook wel
de vorm van een omgekeerde lelievlet. Voordelen: goedkoop, relatief weinig onderhoud
nodig en maar één ‘hoek’ (de top). Hiernaast
staat een impressie...
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Overleg met de Wethouder
Op 7 mei j.l. hebben Bas Snoeker, Nico Vis en ik
een bezoek gebracht aan Wethouder Kroes van
de gemeente Waddinxveen om onze plannen
voor de nieuwbouw met hem te bespreken. Het
was een goed overleg, waarbij over en weer
werd verkend wat de (on)mogelijkheden zijn. De
gemeente benadrukte dat zij onze plannen voor
samenwerking met andere organisaties, zoals de
Hengelsportvereniging en de Schaatsvereniging,
heel erg belangrijk vindt in de verdere besluitvorming met de gemeenteraad en binnen het
college van B&W. Dat uitgangspunt staat voor
hen hoog op de agenda. Wij konden daar mooi
op inhaken door te melden dat we met beide
verenigingen al in gesprek zijn.

En? Hoe nu verder…
De Nieuwbouw Commissie zet flinke stappen
vooruit door op alle fronten aan de slag te zijn.
De werkgroep Bouwontwerp & Realisatie gaat
een ‘Leden adviesgroep’ oprichten, die samen
met de architect gaan nadenken over de binnenkant van het clubhuis. Wellicht is er voor
de zomervakantie al een houtskool schets… De
werkgroep Communicatie & Externe Betrekkingen gaat samen met het Bestuur van de Klimopgroep verder praten met de Hengelsportvereniging en de Schaatsvereniging. Tegelijkertijd zal
er gekeken worden of er nog meer potentiële
samenwerkingen/huurders te vinden zijn. We
blijven ook in goed contact met de gemeente
Waddinxveen om na te denken over een goede
invulling van het nieuwbouw project. En natuurlijk de verzorging van de nieuwsbrief die voor u
ligt! De werkgroep Financiën gaat samen met
‘Communicatie’ een Plan van Aanpak maken
voor de fondsenwerving. Het wordt een strategie om voldoende centen voor de nieuwbouw
binnen te halen. Al met al een spannend en
uitdagend proces!
We keep in touch. Bas Snoeker
De volgende NieuwbouwNieuwsbrief
komt medio september uit...

Wat hebben we verder in dit gesprek bereikt?
Hierbij de punten op een rijtje:
• Meewerkende en meedenkende wethouder.
Hij was positief gestemd door ons enthousiasme en open blik voor toekomstige ontwikkelingen, de wijze waarop we de bouw
willen realiseren (flexibel en gefaseerd) en de
organisatiestructuur die we hiervoor gebouwd
hebben met werkgroepen en een kerngroep;
• Gemeente geeft ons 1 aanspreekpunt voor
de juridische en vergunning technische aan
gelegenheden in de persoon van Jan
Goedegebure. Het is duidelijk dat er een hele
nieuwe huurovereenkomst moet komen;
• Gemeente staat open voor terreinvergroting
richting spoordijk/fietspad. Dit is nodig, omdat
we het hoofdgebouw wellicht op een andere
plek gaan neerzetten dan nu het geval is;
• Gemeente spoorde ons aan om ook afstemming te zoeken met het wijkplatform, omdat
ook daar gelden liggen voor bestemming aan
voorzieningen in de wijk;
• Gemeente wil zo nodig ‘een gat dichten’ als we
nog steun nodig hebben bij de financiering van
de nieuwbouw;
• De wethouder gaf ook aan dat als we binnen
het bestemmingsplan blijven, we snel een
formele toezegging van het college en de
raad in huis kunnen hebben voor de volgende
noodzakelijke stappen.
Of dit laatste gaat lukken is nu nog maar de
vraag. In deze nieuwsbrief heb je al deels over
het voorlopige vervolgtraject kunnen lezen. Al
met al zijn we met de gemeente op de goede
weg en dit geeft zeker goede hoop voor de realisatie van onze plannen.
Frank Vergeer, bestuursvoorzitter
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