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Lente kriebels?!
Blijkbaar hebben heel wat leden van de Klimop, maar ook oud-
ers, verzorgers en andere betrokkenen last van lentekriebels 
want wat is er weer een hoop gebeurt de afgelopen weken! Van 
speeddaten met de gemeente tot steeds concreter wordende 
schetsen van het nieuwe clubhuis en nog veel meer. Nieuws-
gierig geworden? Lees dan snel verder!

Groeten, Martine

Communicatie...
De nieuwbouw commissie is inmiddels uitgebreid met een com-
municatie adviseur (Ik). Hij heeft de rol om ervoor te zorgen dat 
er regelmatig nieuwsbrieven verschijnen, het masterplan wordt  
bijgehouden, een start wordt gemaakt met een “bidbook” en 
wat er verder nog langs komt qua communicatie.

Hij zal proberen nieuwe mogelijkheden te onderzoeken om 
het nieuwbouw nieuws nog verder onder de Waddinxveners 
en wellicht zelfs omliggende gemeenten te verspreiden.

Suggesties, op- en/of aanmerking zijn altijd welkom en kun-
nen worden gestuurd naar: robert.vanderwoud@zonnet.nl.

We houden contact, Robert van der Woud

Workshop 
Fondsenwerving
Namens de nieuwbouw com-
missie heeft Bas een work-
shop fondsenwerving gevolgd.  
Gesponsord door de RaboBank 
en gefaciliteerd door de IF 
Academy. In drie avonden is 
uitgelegd hoe je als vereniging 
het beste fondsen kan aan-
schrijven. Belangrijkste pijler: 
Maak duidelijk waarom jouw  
vereniging belangrijk is!
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De ontvangsthal van het gemeentehuis in Wad-
dinxveen stroomt vol. Het is de avond van 9 april, 
een paar weken na de gemeenteraadsverkie-
zingen. De burgemeester klingelt met een bel en 
vraagt alle aanwezigen naar hun tafels te gaan waar 
het bordje op staat van de betreffende vereniging. 
Bas en ik staan een beetje achteraf namens de  
Klimopgroep. Naast ons de vertegenwoordigers 
van Wadcultureel en van de zangvereniging. Wij 
zijn duidelijk de jongsten van het stel…..

De avond was georganiseerd om de nieuwe raads-
leden kennis te laten maken met alle verenigingen 
in de gemeente. Voor ons een belangrijk moment, 
want dan kunnen we gelijk met hen kennismaken 
en onze ambities verwoorden. Die kans moesten 
we niet laten liggen en die hebben we dan ook 
met beide handen aangegrepen.

Stuk voor stuk komen de raadsleden langs. Vol 
enthousiasme vertellen Bas en ik over wat we als 
Klimopgroep doen en betekenen voor de samen-
leving. Onze plannen voor nieuwbouw zijn bij alle 
leden van de fracties bekend. Maar er leven ook 
veel vragen. Of we al met het wijkplatform gespro-
ken hebben? Jazeker, net zoals met de schaats- en 
de hengelsportvereniging. Of hoe we de realisatie 
voor elkaar gaan krijgen? Door er met elkaar de 
schouders onder te zetten. Om materialen zoveel 
mogelijk gesponsord te krijgen, bijvoorbeeld. 

Maar ook wij hadden natuurlijk vragen aan de 
kersverse raadsleden. Want alleen door een goede 
samenwerking met de gemeente kunnen we als 
scoutinggroep bouwen aan de toekomst en aan 
ons nieuwe gebouw. En die vraag ging natuurlijk 
over het feit of wij op die medewerking en samen-
werking konden rekenen. Van alle fracties, niet 
één uitgezonderd! Die toezeggingen hebben we 
binnen. ‘Houd ons op de hoogte’ en ‘kom langs op 
onze fractievergadering als de plannen daarvoor 
klaar zijn’. Die belofte hebben we gedaan. Iets om 
in te plannen in ons to-do lijstje: rondje fracties 
gemeente Waddinxveen. Check!

Frank Vergeer

Speeddaten met nieuwe raadsleden 
van de gemeente Waddinxveen

Bas met Fatima Kalai van D66

Frank, Peter en Bas zijn wederom in overleg  
gegaan met de gemeente Waddinxveen. Dit 
keer met contactpersoon dhr. Goedegebure en  
adviseur ruimtelijke ordening dhr. Koppenaal. 
Het onderwerp was het bestemmingsplan. Om 
een lang verhaal kort te maken, komt het voor de  
Klimopgroep neer op het volgende. Binnenkort zal 
de “Bestemmingsplan Bebouwde Kom” openbaar 
worden. Op dit plan gaan wij een zogenoemde 

‘zienswijze’ insturen, waarmee we het bestem-
mingsplan willen aanpassen. Waarom? Wij willen 
af van de harde grenzen in het bestemmingsplan. 
Het nieuwe clubhuis komt namelijk op een andere 
plek te staan dan de huidige clubhuizen. We gaan 
onszelf hardmaken voor een verandering in het 
bestemmingsplan, zodat onze nieuwbouwplan-
nen door kunnen gaan.

Het bestemmingsplan



Opmerkingen, ideeën of tips?! Mail naar nieuwbouw@klimopgroep.nl                      pagina 03

M
ee

r i
nf

o:
 k

lim
op

gr
oe

p.
nl

/n
ie

uw
bo

uw

Leden
adviesgroep 

2 april 2014
Op 2 april is voorlopig de laatste ledenadvies-
groep geweest. Deze ging over de ruimte indeling 
en het exterieur. In de bijeenkomst is gepresen-
teerd wat het nieuwe gebouw te bieden heeft. 
Daarnaast zijn de praktische punten, die vanuit 
de groep  zijn aangekaart, meegenomen in de  
huidige schetsen. We komen steeds dichter bij 
het Definitieve Ontwerp (DO)!

Door middel van een ‘split-level’ idee is het  
gebouw verdeeld in 4 etages. Elke etage heeft een 
eigen ruimte/zaal, welke geschikt zijn voor aller-
lei doeleinden. Het gebouw is multifunctioneel 
ingedeeld zodat niet alleen wij maar ook andere  
verenigingen eventueel gebruik kunnen maken 
van het gebouw. Verder passen de looks helemaal 
bij de gezellige scouting sfeer van de Klimopgroep.  
Robuust, sterk, duurzaam en onderhoudsvrien-
delijk zijn belangrijke termen die van toepassing 
zijn op het gebouw. 

De komende weken zal er ge-
werkt worden aan het DO. Dit 
betekent dat onder andere de 
bouwmaterialen en afmetingen 
vastgelegd gaan worden. Voor 
het interieur wordt de leden-
adviesgroep later nog eens bij 
elkaar geroepen.

Thijmen van Doorn

Adverteren in de 
NieuwbouwNieuwsbrief
Jahoor, dat kan! Om het clubhuis uitein-
delijk te kunnen bouwen is veel geld  
nodig en iedere advertentie helpt! Ken 
je een bedrijf of organisatie die wellicht 
zou willen adverteren in de Nieuwbouw- 
Nieuwsbrief? Laat dit dan weten aan de 
redactie via nieuwbouw@klimopgroep.nl.

SPECIALE 
AANBIEDING
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Zomerfair
Op 28 juni is er de Zomerfair op ons 
eigen terrein! De zomerfair bestaat uit een  
rommelmarkt vol met leuke spulletjes! 
Daarnaast is er onder het genot van een 
hapje en een drankje de mogelijkheid om 
mee te doen aan het Rad van Fortuin. Voor  
kinderen zijn er talloze echte Scouting  
speelactiviteiten en aan de oudere kinder-
en is ook gedacht. Denk aan een roeirace  
of klimbaan!

Kraampje huren? 
Dat kan! Vanaf €30,- zijn er kraampjes  
beschikbaar! 

EHBO
Tevens zijn we nog op zoek naar ouders die 
een EHBO diploma hebben en 2 uurtjes de 
EHBO post willen bemannen.

Jij komt toch ook op 28 juni van 11:00 tot 
17:00? Check www.zomerfair.nu voor meer 
informatie!

En, hoe nu verder?
De architect Jan van Leeuwen is klaar met het 
Voorlopig Ontwerp en is bijna klaar met de eerste 
begroting van het project. Eind mei 2014 zal er een 
nieuwe groepsraad bijeen geroepen worden om 
deze twee zaken vast te stellen. Als we goedkeu-
ring krijgen, kunnen we eindelijk officieel fondsen 
gaan aanvragen en op zoek gaan naar sponsors 
voor bouwmaterialen en (goedkoop) arbeid.  

Tip: Print het kleurrijke ontwerp uit en ga op het 
Zuiveringspad staan om te kijken hoe onze toe-
komst eruit moet gaan zien! Parrallel aan de steeds 
gedetailleerdere ontwerpen zijn we op zoek naar 
constructeurs en installateurs. Dat zijn vakmensen 
die ons ontwerp slimmer en goedkoper kunnen 
maken. 

Daarnaast gaan we verder in gesprek met het  
wijkplatform, de schaats- en hengelsportvereniging 
en wellicht nog meer verenigingen. We zoeken ten 
slotte samenwerkingspartners en huurders. Tot slot 
zijn we bezig met een bidbook. Dit is een belangrijk 
document die de Klimopgroep, het nieuwbouw- 
project en onze visie samenvat. Hiermee kunnen 
we aankloppen bij financiële partijen, maar ook bij 
potentiële samenwerkingspartijen. ÉN uiteraard: 
de zomerfair op zaterdag 28 juni. We zien elkaar 
daar!

Bas Snoeker
Voorzitter Nieuwbouw Commissie

De volgende NieuwbouwNieuwsbrief 
komt medio juli uit...
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