Ontwikkeling Sportpark Weydehoeck Lekkerkerk
Aanleg wielerbaan en verlichting schelpenpad
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Voorwoord
Dit document is de verwoording van de wensen en dromen van een groep inwoners van de
gemeente Krimpenerwaard. Het zijn vertegenwoordigers van een aantal verenigingen die op de
eerste pagina vermeld staan. Zij zetten zich al vele jaren in voor een sportieve leefgemeenschap in
onze regio en zijn er van overtuigd dat, door verwezenlijking van dit project, onze regio weer een
flinke stap in de goede richting zal zetten naar een gezonder ‘sport’ klimaat.
Het voorgestelde project ‘Ontwikkeling Sportpark Weydehoeck Lekkerkerk bestaat uit twee delen:
 Aanleg wielerbaan
 Verlichting schelpenpad
Uw steun om dit project te realiseren zal zeer gewaardeerd worden, zowel door de initiatiefnemers
als de toekomstige gebruikers.
Stichting Servicepunt Verenigingen Nederlek (SVN)
Johan H. Koutstaal
Operationeel Manager
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I.

Ontwikkeling Sportpark Weydehoeck Lekkerkerk

Sportpark Weydehoeck Lekkerkerk (SWL) geldt al enige tijd als de meest veelzijdige
buitensportaccommodatie in de gemeente Krimpenerwaard. Het wordt dan ook gebruikt voor allerlei
activiteiten en evenementen en draagt er aan bij dat mensen uit de gehele Krimpenerwaard dichter
bij elkaar komen. Om dit multifunctionele concept verder in te vullen zijn we nu bezig met het
project Ontwikkeling Sportpark Weydehoeck Lekkerkerk. Dit fraaie project bestaat uit twee delen
(verlichting schelpenpad en aanleg wielerbaan) die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Ontstaan Sportpark Weydehoeck
In het jaar 2000 had de toenmalige gemeente Nederlek het plan om het terrein aan de Marijkeweg in
Lekkerkerk, toen in gebruik als ijsbaan, te gaan bebouwen. Dit betekende dat er een ander plaats
gevonden moest worden voor IJsvereniging Lekkerkerk om hun sport te kunnen beoefenen. Diverse
locaties zijn overwogen, maar uiteindelijk kwam de provincie met het idee om een
landschapselement aan de noordkant van Lekkerkerk te creëren. De voormalige burgemeesters
Veerhoek en Van der Kluit hebben het in Den Haag voor elkaar gekregen dat een deel van dit
landschapselement mocht worden ingericht als ijsbaan.
Na veel overleg werd er door de gemeente een budget vastgesteld waarvoor alles moest worden
gerealiseerd. Echter, de IJsvereniging Lekkerkerk had meer wensen dan waar er geld voor was. Door
zelfwerkzaamheid van vrijwilligers in samenwerking met SVN konden er meerdere extra’s, zoals een
skeelerbaan, vloerverwarming en een uitgebreide geluidsinstallatie worden gerealiseerd. Na
oplevering in het jaar 2012 hebben zich meerdere verenigingen gevestigd op het mooie sportpark.

Initiatiefnemers project
Het initiatief komt vanuit de sport en wordt ondersteund door de stichting Servicepunt Verenigingen
Nederlek (SVN). De initiatiefnemers voor het onderdeel ‘Verlichting schelpenpad’ zijn ‘AV Start’ en
‘Mels op Zondag’ en voor het onderdeel ‘Aanleg Wielerbaan’ zijn dit ‘WC De Waardrenner’ en ‘STV
Lekstreek’. Alle betrokkenen zijn al meerdere jaren bezig te proberen hun project van de grond te
krijgen en hebben inmiddels hulp gekregen van andere verenigingen.

Ondersteuning door SVN
De stichting SVN is opgericht in 2008 en houdt zich voornamelijk bezig met het onderhouden,
exploiteren en ontwikkelen van buitensportaccommodaties in de kernen Krimpen a/d Lek en
Lekkerkerk. Het is begonnen met twee accommodaties en is inmiddels uitgegroeid naar vier, zonder
dat daarvoor extra subsidie is aangevraagd. De stichting legt jaarlijks verantwoording af bij de
gemeente middels financiële stukken en de evaluatie van de onderlinge prestatieafspraken. De
toekomst van de parken wordt geborgd middels een apart Meerjarig Onderhoudsplan (MOP) voor
elk park.
Eén van de belangrijkste doelen van de stichting is het ontzorgen van de verenigingen zodat de
sporters zich kunnen concentreren op de sport en kunnen gaan kijken naar de toekomst van hun
sport/vereniging. SVN steunt ook de verenigingen als zij in aanraking komen met de steeds

4

ingewikkelder wordende wet- en regelgeving en de toenemende noodzaak om overdag beschikbaar
te zijn voor besprekingen en afspraken met leveranciers.

Breedtesport en Topsport klimaat
Op SWL gaan Breedtesport en Topsport hand in hand. Het open karakter van het sportpark zorgt er
voor dat er op incidentele basis gesport kan worden door iedereen, dus ook die bewoner die
financieel niet veel draagkracht heeft, maar wel graag iets aan zijn/haar gezondheid wil doen.
Daarnaast zullen door dit project de faciliteiten voor de topsporter nog verder verbeteren en zal dus
de mogelijkheid voor het ontwikkelen van nationale atleten binnen onze gemeente, zoals
bijvoorbeeld Patrick Roest en Iris Slappendel, verder toenemen.
Hier volgt een schrijven van Iris Slappendel ter ondersteuning van dit project.
13 juli 2016, Ouderkerk aan den IJssel

Geboren, getogen en nog steeds woonachtig in de Krimpenerwaard. Ik denk dat ik als geen
ander zeggen dat voor mijn ontwikkeling tot topsporter de lokale sportverenigingen heel
belangrijk zijn geweest. Het begon allemaal bij STV de Lekstreek, ik fietste de hele
Krimpenerwaard door om op verschillende locaties mijn trainingen met de vereniging af te
werken; Ammerstol, Haastrecht, Stolwijk en Lekkerkerk natuurlijk. Het was niet altijd even
gemakkelijk om als jonge tiener overal te komen, maar ook onze trainers moesten creatief zijn
om ons veilig te kunnen laten trainen op de openbare weg. Dankzij die schaatstrainingen
ontdekte ik mijn talent op de racefiets. Omdat er in mijn omgeving geen wielerclub met een
parcours was, ben ik in eerste instantie lid geworden van RWC Ahoy in Rotterdam. Vervolgens
toog ik een of twee keer per week op de fiets naar Rotterdam Zestienhoven, ook een flinke rit!
Omdat mijn clubgenootjes niet echt bij mij in de buurt woonden ging ik op de andere dagen
alsnog alleen trainen. Daarom ben ik alsnog lid geworden van Wielervereniging de
Waardrenner. Op dit moment ben ik daar nog steeds lid, net zoals bij STV de Lekstreek. Twee
verenigingen waar ik altijd met heel veel plezier sport en die mij al die jaren, met veel
enthousiasme, top ondersteund hebben. Een goede en centrale trainingslocatie in de
omgeving had het trainen op jongere leeftijd echter wel makkelijker gemaakt. Ik denk zeker
dat voor jeugdige schaatsers en wielrenners een veilige locatie, waar ook ’s avonds onder
kunstlicht getraind kan worden, een enorme pre is. Het gemis van een parcours, tevens een
centraal verzamelpunt voor renners en trainers, is zeker een obstakel voor veel jonge
rennertjes en ook hun ouders om de wielersport op te pakken. Ik ben dan ook een groot
voorstander van het project Ontwikkeling Sportpark Weydehoeck Lekkerkerk.
Met sportieve groet,
Iris Slappendel, Nederlands kampioen wielrennen 2014
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Afbeelding 1.
Iris Slappendel winnend over de
streep gedurende de Wielerronde
van Lekkerkerk in 2015

Sport in Lekkerkerk
Uit recent uitgevoerd onderzoek door de Gemeente Krimpenerwaard kwam duidelijk het sportieve
karakter van de kern Lekkerkerk naar voren (zie onderstaande foto). Het verder ontwikkelen van SWL
is in dit licht gezien dus geen vreemde gedachte. Daarnaast zorgt de ligging van de kern er voor dat
de faciliteiten hier gebruikt kunnen worden door mensen vanuit de hele gemeente en zelfs van
daarbuiten is het goed bereikbaar.

Afbeelding 2. Kernwoorden Lekkerkerk vanuit onderzoek gemeente K’waard
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Informatieavond 25 augustus 2016
Omwonenden en geïnteresseerde werden uitgenodigd voor deze avond. Dit resulteerde in een
opkomst van 37 mensen (zie tabel 1). Deze mensen werden bijgepraat over het project en kregen de
kans om vragen te stellen. Onder de aanwezigen was Anneke Meinema van het Nederleknieuws die
hierover een stukje schreef voor de editie van 30 augustus 2016 (zie afbeelding 3).
Vanuit de buren kwam enige bezorgdheid naar voren omtrent verdere intensivering van het gebruik
van het gebied. NVWK had een bedenking m.b.t. het gebruikte licht. Hier was echter geen reden voor
omdat er gebruik wordt gemaakt van diervriendelijk licht. Vanuit de PvdA was er een opmerking over
de veiligheid. Dit ging over de afstand en afscheiding van de wielerbaan en het schelpenpad. Hierop
is actie ondernomen en e.e.a. is opgelost.
Tabel 1 Aanwezigen informatieavond 25/8/16
Aantal

Naam

Adres

Connectie

1
1
1
1
1
0
2
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
0
0

C (Kees) de Jager
Rob Gelijnse
J. Dekker
J. Iseger
Rinus van Meijeren
Jos Manschot
dhr en mevr Jansen
Anneke Meinema
René Geneugelijk
Anton van Jaarsveld
Plonie van Kleij - Verkerk
Fred Spruit
Angelique Pottuit
Kees van der Wal
Mels van der Ruit
Rob Mul
Wim van der Velden
Roger Korevaar
Ben van Ark
Marlies van de Linde
Kees Gelderblom
Peter de Vries
Marinus de Jong
Arie Alblas
fam. Buijs
Paul Borsje
Leo Visser

Oosterhof 3, L'kerk

Buurtbewoner
PvdA
CDA
AV Start
AV Start
Politie
Buurtbewoner
Nederleknieuws
Voleco
natuurliefhebber
Buurtbewoner
AV Start
WSV Op stap
stv Lekstreek
Mels op zondag
AV Start
WC De Waardrenner
WC De Waardrenner
WC De Waardrenner
WC De Waardrenner
TC De Waardrenner
Liefhebber
IJsvereniging L'kerk
IJsvereniging L'kerk
Buurtbewoner
Liefhebber
Liefhebber

Randweg 15

Randweg 5
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1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
37

C.A. Feijnenbuik
Dhr en mevr Van der Ven
Wim van Herk
Hans van Gent
Ries de Jong
Joke Colijn
Max Ossevoort
Paulien Boot
dhr. Maaskant
C. de Haan
Jaap van der Laan
TOTAAL

Weidelaan 53

Leeuwenrikhof 14

Watersniplaan 70
Koretiende

8

Buurtbewoner
Buurtbewoner
IJsvereniging L'kerk
Buurtbewoner
IJsvereniging L'kerk
NVWK
NVWK
WSV Op stap
Buurtbewoner
Buurtbewoner
Liefhebber

Verzendlijst
Dit document (Ontwikkeling SWL) is elektronisch verstuurd naar de volgende personen.
















Wethouder Sleeuwenhoek, gemeente Krimpenerwaard
Mevrouw K. Muskens, beleidsmedewerker sport gemeente Krimpenerwaard
Wethouder Blok, gemeente Krimpenerwaard
Gedeputeerde Han Weber, provincie Zuid Holland
Wethouder De Leeuw, gemeente Krimpen aan den IJssel
Wethouder Van Cappelle, gemeente Capelle aan den IJssel
De heer Hamel, fractievoorzitter VVD in de Krimpenerwaard
Mevrouw Willems, fractievoorzitter PvdA in de Krimpenerwaard
De heer Dekker, fractievoorzitter CDA in de Krimpenerwaard
De heer Van der Ham, fractievoorzitter SGP in de Krimpenerwaard
De heer Anker, fractievoorzitter CU in de Krimpenerwaard
De heer Struijs, fractievoorzitter Pro Krimpenerwaard
De heer Bening, fractievoorzitter D’66 in de Krimpenerwaard
De heer Schoof, fractievoorzitter VGBK
De heer Heerens, fractievoorzitter Gemeentebelang Schoonhoven
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II.

Aanleg wielerbaan

Aanleiding
Binnen de bevolking van de Krimpenerwaard zijn er veel mensen die wielrennen als sport beoefenen.
 Leden van Wieler- en Toerclub de Waardrenner
 Leden van Triathlonvereniging Krimpenerwaard
 Schaatsers en mountainbikers die wielrennen als zomersport beoefenen
 En natuurlijk ook recreatieve wielrenners
De jeugd die wil trainen moet nu de openbare weg op of ver reizen om gebruik te kunnen maken van
een gesloten wielerbaan. Indien ze willen trainen op een gesloten parcours kunnen ze terecht in
Gouda bij GRTC Excelsior of in Dordrecht bij DRC De Mol. STV Lekstreek heeft aangegeven dat zij in
verband met veiligheid niet met hun jeugd trainen op het fietsen.
In het verleden was er in onze regio tot 2004 een wielerbaan in Krimpen a/d IJssel (Stormpolder).
Hiervan werd driemaal in de week gebruik gemaakt door De Waardrenner. Helaas door onvoorziene
omstandigheden bestaat deze faciliteit niet meer. Dit heeft er aan bijgedragen dat De Waardrenner
bijna ter ziele is gegaan. Meerdere overheidsinstanties begrijpen het belang van een wielerbaan in
onze regio. De provincie, via GZH, heeft in fase 1 van de Kwaliteitsimpuls voor de Krimpenerhout,
gekeken naar de aanleg van een wielerbaan in Krimpen aan de Lek. Er is al een verkennend gesprek
geweest met de gemeente Krimpen aan den IJssel en de gemeente Krimpenerwaard is ook al op de
hoogte gesteld van de plannen.
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Hier voor u ligt een voorstel om een wielerbaan aan te leggen in Lekkerkerk bedoeld voor gebruik
door mensen uit de hele regio Krimpenerwaard en zelfs daarbuiten, als onderdeel van Sportpark
Weydehoeck Lekkerkerk (SWL). Lekkerkerk ligt centraal in de regio, is goed bereikbaar en heeft voor
grotere evenementen een verhard gedeelte dat kan dienen als parkeerplaats.

Projectgroep
Om dit project van de grond te krijgen is er een projectgroep opgezet met daarin de volgende leden;
 Wim van Herk (initiatiefnemer, lid van IJsvereniging L’kerk, WC De Waardrenner en stv
Lekstreek)
 Wim van der Velden (voorzitter WC De Waardrenner)
 Ben van Ark (secretaris WC De Waardrenner)
 Johan Koutstaal (ondersteuning vanuit SVN)

Belanghebbenden
De voornaamste doelgroep van de wielerbaan is uiteraard de wielrenners, maar het kan ook worden
gebruikt door hardlopers, wandelaars, skeeleraars en triathlon atleten .
Vereniging/groep
WC De Waardrenner
TC De Waardrenner
KNWU leden
AV Start
STV Lekstreek
Triathlon Ver. K’waard
Wielercomité Lekkerkerk
NTFU
TC de IJsselrenners

Inwoners K’waard
35
46
162
108
368
31
NVT
NVT
Capelle a/d IJssel

Inwoners Kr. a/d IJssel
6
42
39
12
8
4
NVT
NVT

WC De Waardrenner
Hier volgt een deel van een brief geschreven door de voorzitter van WC De Waardrenner de heer
Wim van der Velden.
“Vooral jonge, onervaren jeugdleden (tot en met 14 jaar) zouden hun eerste kilometers op een
racefiets gemakkelijker en veiliger afleggen op een gesloten clubparcours dan op een openbare weg.
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Juist deze veiligheidsoverwegingen evenwel lagen er in 2009 aan ten grondslag, mede omdat er te
weinig begeleiders voor de jeugd konden worden gevonden, om zelfs helemaal geen Jeugd meer te
werven. Een dergelijk beleid zou uiteindelijk kunnen leiden tot een soort van doodbloeden van de
wielerclub. Tegelijkertijd verdwenen potentiele jeugdleden naar clubs in de omgeving (Gouda,
Dordrecht). Dat was voor het huidige bestuur in 2014 aanleiding te besluiten om toch weer een
Jeugdafdeling op te zetten.
Inmiddels telt deze afdeling nu al weer 13 leden en de verwachting is dat het aantal leden alleen
maar zal groeien. Er opereert inmiddels zelfs een zeer actief Jeugdbestuur. De huidige skeelerbaan
van Sportpark Weydehoeck is door hen inmiddels ook in gebruik genomen om op stuurvaardigheden
te trainen. De huidige skeelerbaan geeft mogelijk niet genoeg uitdaging voor de oudere jeugd en een
langere baan zou hier mogelijk een uitkomst bieden. Verder wordt de kantine en de kleedkamers van
het sportpark gebruikt voor vergaderingen en trainingen en wordt er onder Waardrenners gesproken
over ‘onze kantine’.
Een echt wielerparcours in de Krimpenerwaard zou een enorme uitstraling hebben op de vele
wielerliefhebbers die de Krimpenerwaard rijk is. De mogelijkheid om trainingswedstrijden te
organiseren ligt daarmee dan ook voor de hand.”
Qua gebruik door WC De Waardrenner wordt er gedacht aan mogelijk tweemaal per week, e.e.a. zal
natuurlijk afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de baan. De mogelijkheid is dan om op die
dagen een wedstrijd te rijden en/of te trainen.

Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU)
De KNWU is positief en enthousiast over de plannen voor de aanleg van een wielerparcours in de
Krimpenerwaard.
Doordat het steeds drukker wordt op de openbare weg en de verantwoordelijkheid en
aansprakelijkheid van de trainers die groepen begeleiden, is de noodzaak om activiteiten te
organiseren op een veilig afgesloten parcours steeds groter. Zeker ook voor de beginnende
wielrenners biedt dit een ideale mogelijkheid op een veilig parcours ervaring op te doen.
Mede gelet op het huidige wielrennerspotentieel in de Krimpenerwaard en omgeving (Rotterdam
Oost, Capelle aan den IJssel, Nieuwekerk aan den IJssel) ziet de KNWU dit als een goede ontwikkeling
voor de wielersport.
Mochten er verder vragen en/of opmerkingen zijn dan zijn wij als KNWU te allen tijde bereid extra
toelichting dan wel tekst en uitleg te geven. Namens de KNWU, Henk van Beusekom, Manager Sport
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Schaatstrainvereniging Lekstreek
Met veel interesse en plezier volgen wij de ontwikkelingen en de plannen voor het realiseren van een
loop- en wielerparcours rond de ijsbaan en deels ook over de skeelerbaan.
Via Jerry en Wim van Herk worden we goed geïnformeerd en we zijn zeer positief over de
ontwikkelingen. We waren al erg tevreden over de fantastische sportlocatie voor onze vereniging,
maar deze plannen zorgen ervoor dat deze locatie uitgroeit tot een top locatie voor ons als
schaatstrainingsvereniging. De mogelijkheden tot trainen worden voor ons op deze manier zeer
uitgebreid.
Niet onbelangrijk hierin is de veiligheid ( afgesloten van de openbare weg) Wellicht kunnen wij in de
toekomst nu wel eens met onze jongste schaatsers een keertje fietsen.
Wij willen bij deze onze steun betuigen aan het verder ontwikkelen en uitvoeren van dit initiatief.
Namens het bestuur van STV Lekstreek, Evelien Weers (secr.)

IJsvereniging Lekkerkerk
De IJsvereniging Lekkerkerk wordt steeds op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van de
plannen voor het realiseren van een loop- en wielerparcours rond de ijsbaan en deels ook over de
skeelerbaan.
Middels onze vertegenwoordiging in de ontwikkelingscommissie in de persoon van onze tweede
voorzitter Wim van Herk, vindt steeds terugkoppeling plaats met ons bestuur.
Ons bestuur is positief over de verbreding van het sportaanbod en steunt deze ontwikkeling. Doordat
het parcours de openbare weg niet kruist maakt dit het beoefenen van de sporten vooral voor de
jongste deelnemers zeer veilig.
Over de laatste wijziging in de loop van het parcours zijn wij positief. Enerzijds maakt dit de
ijsoppervlakte iets kleiner en de afstand van het ijs naar de kantine iets groter. Anderzijds wordt
hierdoor de toegang naar het clubhuis steeds vrijgehouden tijdens de training. Er zitten meer
voordelen aan dan nadelen.
Wij willen bij deze onze steun betuigen aan het verder ontwikkelen en uitvoeren van dit initiatief.
Namens het bestuur van IJsvereniging Lekkerkerk, Ries de Jong, secretaris.
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AV Start
Hoewel het wielrennen op zich niet zo heel veel raakvlakken heeft met het hardlopen, ziet A.V.
Start voordelen in de aanleg van een wielerbaan in het Sportpark "de Weydehoeck” in Lekkerkerk.
A.V. Start is een vereniging waarbinnen het hardlopen vooral als breedtesport wordt beoefend dat
heeft o.a. tot gevolg dat een deel van onze leden naast het hardlopen ook de wielren- en/ of de
triathlonsport beoefenen. Ook zijn wij van mening (en dat geldt zeker voor onze jeugdleden) dat zien
sporten, doet sporten, waardoor we elkaars sporten kunnen promoten.
Er is in goed overleg een wieler- en hardloopparcours bedacht waarbij de beide sporten volledig
kruisingsvrij kunnen worden beoefend.
De parcoursen zijn zodanig ontworpen dat het mogelijk is om tijdens een wedstrijd (bijv. een nog te
organiseren volledig autovrije Sportpark "de Weydehoeckloop”) beide parcoursen te benutten,
waarbij er een zeer gevarieerde en aantrekkelijke looproute ontstaat.
Kortom A.V. Start ziet volop kansen als dit project wordt uitgevoerd.
Namens het bestuur van A.V. Start Lekkerkerk, John Iseger, voorzitter

Triathlon Vereniging Krimpenerwaard
Met veel interesse volgen wij de ontwikkelingen en de plannen voor het realiseren van een loop- en
wielerparcours rond de ijsbaan en deels ook over de skeelerbaan. We willen graag goed
geïnformeerd blijven omdat we dit initiatief een positieve ontwikkeling vinden. Met name in de
wintertijd kan het goede trainingsfaciliteiten bieden aan onze leden. Tot nu toe hebben we als
vereniging nog geen gebruik gemaakt van deze sportlocatie maar deze plannen zorgen ervoor dat de
Weydehoeck uitgroeit tot een potentiële trainingslocatie voor onze vereniging. De mogelijkheden tot
trainen worden voor ons op deze manier uitgebreid.
Niet onbelangrijk hierin zijn de veiligheid (afgesloten van de openbare weg) en het feit dat de baan
verlicht is. Wellicht kunnen wij in de toekomst dit parcours gebruiken voor onze fiets- en
looptrainingen in de donkere maanden van het jaar.
Wij willen bij deze onze steun betuigen aan het verder ontwikkelen en uitvoeren van dit initiatief.
Namens TVK, Theo Kion, voorzitter.
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Wielercomité Lekkerkerk
Stichting Wielercomité Lekkerkerk heeft vernomen dat er een plan is om een wielerbaan op
Sportpark Weydehoeck te realiseren. Weliswaar heeft onze stichting geen eigen leden, maar
uiteraard dragen wij de wielersport een warm hart toe.
De aanleg van een wielerbaan zal ons inziens aantrekkelijk zijn voor veel jongeren om lid te worden
van een wielervereniging o.d., omdat ze dan op een veilige manier op elk moment van de dag
kunnen trainen en niet ver van huis hoeven.
Wie de jeugd heeft de toekomst, daarom hopen wij dat veel van de jeugdige renners in de toekomst
te zien zullen zijn in onze Wielerronde van Lekkerkerk.
Namens het bestuur van Stichting Wielercomité Lekkerkerk willen wij bij deze onze steun betuigen
aan het verder ontwikkelen en uitvoeren van dit initiatief. Rob Buurman, secretaris.

TC De Waardrenner
Onze vereniging telt 141 leden, waarvan er 46 woonachtig zijn in de Gemeente Krimpenerwaard en
42 woonachtig zijn in de Gemeente Krimpen aan den IJssel. De resterende leden zijn woonachtig
binnen de aangrenzende gemeenten.
Wij als vereniging staan positief tegenover de plannen voor het realiseren van een wielerparcours
rond de ijsbaan en deels ook over de skeelerbaan.
Op dit moment gebruiken wij in goed overleg met de Stichting SVN en de IJsvereniging Lekkerkerk
regelmatig de accommodatie van het Sportpark Weydehoeck.
Binnen onze vereniging besteed het bestuur veel aandacht aan het aantrekken van nieuwe leden.
Ons is gebleken dat er voor het fietsen in groepsverband vaak nog een drempel aanwezig is, voor de
beginnende (tour)wielrenner. Men fiets vaak alleen of met z’n tweeën en is het rijden in een groep
niet gewend.
Het wielerparcours (afgesloten van de openbare weg) is uitermate geschikt om beginnende
toerfietsers hier instructies te geven en laten ervaren het rijden in groepsverband.
Ook via de NTFU is er ondersteuning met een cursus Start to Bike, waarbij een afgesloten parcours
zeker wenselijk is.
Wij willen bij deze onze steun betuigen aan het verder ontwikkelen en uitvoeren van dit initiatief.
Namens het bestuur van TC De Waardrenner, Kees Gelderblom, secretaris TC de Waardrenner
TC de IJsselrenners (Capelle a/d IJssel)
De voorzitter van WC De Waardrenner heeft overlegd met de voorzitter van TC de IJsselrenners,
waarin laatstgenoemde aangaf interesse te hebben in de aanleg van een wielerbaan in L’kerk en er
wel degelijk mogelijkheden ziet voor zijn vereniging. Hierbij wordt gedacht aan training en onderlinge
wedstrijden.
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Wielervereniging Sportwell (Capelle a/d IJssel)
Wij als wielerverering Sportwell in Capelle a/d IJssel zouden het fantastisch vinden als er
wielerparcours zou komen in de Krimpenerwaard (Lekkerkerk). Sportwell heeft zelf geen parcours
maar wij zouden dan graag gebruik willen maken van dit parcours. Ook zien wij een eventuele
samenwerking met de Waardrenner wel zitten.
Elk jaar organiseren wij een toertocht voor een goed doel, de komende jaren is dit de stichting
CCUVN (dit is voor mensen men chronische darmklachten). Nu is er een idee ontstaan om een
24 uurs koppelrit te gaan organiseren in 2017. Het zou mooi zijn als dit op jullie parcours zou kunnen
en dat we hier een jaarlijks terugkerend event van kunnen maken.
Wij van van Sportwell wensen u veel succes met het realiseren van dit plan, onze support heeft u.
Namens het bestuur van Wielervereniging Sportwell, Peter Spruit,
Scholen benaderen, commercieel met rijwielerhandelaren. KNWU. NTFU. Breeje Hendrick
(scootmobiel).

Gebruikersoverzicht
De aanleg van de wielerbaan zal zorgen voor meer opties voor bewegen voor zowel de
georganiseerde sporter als de individuele sporter. Hier volgt een tabel van hoe het mogelijke gebruik
van de wielerbaan er uit zou kunnen zien.
Wanneer
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Doordeweeks
Hele week

Wie
TV Krimpenerwaard
STV Lekstreek
TC De Waardrenner
WC De Waardrenner
WC De Waardrenner
STV Lekstreek
Verschillende
Verschillende
Scholen
Bewoners K’waard

Wat
Fietsen/lopen
Droogtraining
Peloton rijden
Jeugdtraining
Clubcourse
Skeeleren
Evenementen
Evenementen
Buiten gymles
Recreatief gebruik
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Periode
Seizoen
Herfst en winter
Seizoen
Seizoen
Seizoen
Seizoen
Incidenteel
Incidenteel
Schooljaar
Hele jaar

Investering
Aan de hand van de wensen van de sporters voor een wielerbaan zijn er drie opties. Hiervoor is een
Financieel Plan uitgewerkt met investeringen en jaarlijkse gebruikskosten.
Investering A (op basis offerte JVA Stolwijk)
Omschrijving
Dammen maken dmv klei, incl. duikers
Bestaande dammen verbreden + duikers oplengen
Damwand langs skatebaan
Wegendoek
Betongranulaat 20cm
Asfaltpad 7 + 3 cm
Berm afwerken
Bestaande damwand verlagen tbv doorgang naar skeelerbaan
Natuurlijke afscheiding wielerbaan/schelpenpad voor de
veiligheid
Subtotaal
Onvoorzien
Totaal (excl. btw) investering optie A
+ Mylaps tijdregistratie systeem & extra veiligheidsmiddelen
Totaal (excl. btw) investering optie B
+ Breedte baan 5 meter en finish 6 meter & extra verlichting
Totaal (excl. btw) investering optie C

Investeringen

€136.250
€13.750
€150.000
€10.000
€160.000
€30.000
€190.000

Bij goedkeuring van het project zullen er meerdere offertes aangevraagd om te bepalen wie het werk
gaat uitvoeren. Hierbij worden zoveel mogelijk bedrijven benaderd die gevestigd zijn in onze regio.

Financiering
De investering en de jaarlijkse gebruikskosten van de wielerbaan zal door meerdere partijen moeten
worden gedragen. Gezien de regionale functie van de baan is er een noodzaak voor financiering
vanuit minimaal twee gemeentes, alsmede de provincie. De stichting SVN zal als exploitant bijdragen
en de ontvangen gebruikersvergoedingen inzetten om te zorgen voor de continuïteit van de
faciliteiten.
Mogelijke verdeling investering:
- Bijdrage gebruikers (geld inzamelen via obligaties, crowdfunding etc.)
- Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel
- Bijdrage gemeente Krimpenerwaard
- Bijdrage provincie Zuid-Holland
De jaarlijkse gebruikskosten zullen moeten worden gedekt door de gebruikers met een aanvulling
van een subsidie vanuit de gemeente Krimpenerwaard.
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Business case project Ontwikkeling Sportpark Weydehoeck L'kerk - aanleg wielerbaan

Investeringen

Plan A

Plan B

Asfalt
Dammen
Totaal
Onvoorzien

€
€

136.250,00 €
13.750,00 €
€

Totaal

€

150.000,00 €

Plan C

136.250,00 €
13.750,00 €
10.000,00 €
€
160.000,00 €

Opmerkingen

136.250,00
13.750,00
10.000,00 Mylaps tijdregistratie en extra veiligheidsmiddelen
30.000,00 Breedte 5 mtr, finish 6 mtr en extra verlichting
190.000,00 15 jaar afschrijven

Investeringsplan
Giften
Sponsoring
SVN

€
€
€
€

25.000,00
-

€
€
€
€

25.000,00
-

€
€
€
€

Lening

€

25.000,00 €

25.000,00 €

Totaal

€

-100.000,00 €

-110.000,00 €

afschrijving
onderhoud
energie
onvoorzien
financieringskosten

€
€
€
€
€

10.000,00
3.000,00
662,50
250,00

Totaal

€

25.000,00
-

Eenmalig zonder tegenprestatie
sponsoring via WC De Waardrenner, verkoop asfalt (particulier en bedrijven)
Eenmalig met tegenprestatie
Mogelijke financiers
Subsidie
Provincie ZH
€
Gemeente K'waard
€
Gemeente Kr. a/d Ijssel
€
25.000,00 Ijsvereniging L'kerk 10 jaar tegen 1%?
Andere?
€
TOTAAL
€
-140.000,00 Te kort

-

Jaarlijkse gebruiks kosten
€
€

10.667,00 €
3.000,00 €

€
€

696,00 €
250,00 €

13.912,50 €

14.613,00 €

12.667,00 Investering:periode afschrijven
3.000,00
directe verrekening bij verhuur
796,00 5% van jaarlijkse kosten, standaard
250,00 1% geschat
16.713,00

Gebruikers vergoeding
Per uur
Per dagdeel
per jaar

€
6,50 €
6,50 €
6,50
€
19,50 €
19,50 €
19,50
nader te bepalen nader te bepalen nader te bepalen onderdeel van gebruikersvergoeding totaal per jaar

Opbrengsten:
Gebruikers
Verenigingen

€

500,00 €

500,00 €

€
€

1.014,00 €
780,00 €

1.014,00 €
780,00 €

500,00 indien verhuurd, schatting, incidenteel
totale gebruiksvergoedingen
1.014,00 STV Lekstreek (2 dagdeel 26 weken)
780,00 WC De Waardrenner (1x dagdeel 30 weken, 1 uur 30 weken)
TV Krimpenerwaard ('s winters om de week 1x)
Mogelijke scholen en andere

Totaal

€

2.294,00 €

2.294,00 €

2.294,00

Exploitatieresultaat

€

-11.618,50 €

-12.319,00 €

Aflossing
Rente

€
€

2.500,00 €
250,00 €

2.500,00 €
250,00 €

-14.419,00 Te kort
2.500,00 wat per jaar terug betaald dient te worden
250,00 wat per jaar aan rente wordt betaald

Onderhoud
Het onderhoud zal worden opgezet in de vorm van een Meerjarig Onderhoudsplan (MOP) dat zal
worden beheerd door de stichting SVN. Het onderhoud zal, waar mogelijk, worden uitgevoerd door
vrijwilligers van WC De Waardrenner. Daarnaast zal het werk waarvoor specialisten nodig zijn gedaan
worden door commerciële partijen.

Vergunningen
De grond die gebruikt zal worden is gedeeltelijk eigendom van de gemeente Krimpenerwaard en het
andere deel is van de provincie Zuid-Holland. Beide partijen zullen dus moeten worden benaderd om
vergunning te krijgen voor dit plan. De aanvraag voor de vergunning is op 27 september 2016
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ingediend. Op 2 november 2016 is ons medegedeeld dat de aanvraag is aangepast en valt onder de
procedure uitgebreid (onder voorbehoud). De behandeling loopt via de gemeente Krimpenerwaard.

Veiligheid
Gedurende de informatieavond op 25/8/16 (zie eerder geplaatst artikel uit Nederleknieuws) werd er
gewezen op een mogelijk gevaarlijke situatie doordat de wielerbaan en het schelpenpad zo dicht
naast elkaar liggen. Hierop is actie ondernomen en er is nu een natuurlijke afscheiding gepland
tussen de twee.

Samenvatting
De wens om een wielerbaan aan te leggen in de regio speelt al geruime tijd en wordt gedeeld door
vele verenigingen, verdeeld over meerdere gemeentes. Echter het samenbrengen van de
verschillende partijen om tot één oplossing te komen is wat dit plan uniek maakt.
Hierbij het verzoek aan de gemeente Krimpenerwaard om het voortouw te nemen om samen met
andere gemeentes en de provincie dit project te bespreken en mogelijk van de grond te krijgen.
te komen tot dit ten uitvoer te brengen.
Dit vraagt om een aanzienlijke investering van overheidspartijen (€ 100.000 - € 140.000 afhankelijk
van de keuze). Los hier van is er €50.000 beschikbaar gesteld door twee verenigingen. Bovendien zijn
er mensen bereid om onbezoldigd hier aan mee te werken (participatie). De wielerbaan zal een
sieraad zijn voor onze regio en er voor zorgen dat mensen zelfs van buiten de regio gaan komen om
hier gebruik van te maken.

Contact
Mocht u nog nadere informatie willen of vragen hebben kunt u contact opnemen met Johan
Koutstaal, SVN, mobiel 06 1472 7915.
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III.

Verlichting schelpenpad

Inleiding
Sportpark Weydehoeck Lekkerkerk (SWL) is een multifunctioneel sportpark waar meerdere
verenigingen, organisaties en recreanten met veel plezier gebruik van maken. Twee van de vaste
gebruikers, AV Start en STV Lekstreek, worden momenteel in de herfst en winter gedwongen uit te
wijken naar een minder veilige trainingslocatie (o.a. bedrijventerrein L’kerk) i.v.m. gebrek aan licht.
Op SWL is het mogelijk om, met een relatief kleine ingreep, een schelpenpad van 1200 meter te
creëren en dit te voorzien van licht. Dit kan dan gebruikt worden door zowel georganiseerde sporters
als recreanten. Momenteel wordt het vooral in de herfst en winter minder gebruikt omdat mensen
er zich niet veilig voelen vanwege het gebrek aan verlichting. Daarnaast kan dit pad met de juiste
stimulering zelfs intensiever gebruikt gaan worden, door o.a. groepen die om de een of andere reden
momenteel niet sporten/bewegen. Het zou een mooie aanvulling zijn op het multifunctionele SWL.

Projectgroep
Om te proberen dit alles van de grond te krijgen is er een kleine projectgroep opgezet die bestaat uit
de volgende personen.
 Voorzitter - Mels van de Ruit (Mels op Zondag)
 Techneut – Rob Mul (AV Start)
 Ondersteuning – Johan Koutstaal (SVN)
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De groep is meerdere keren bij elkaar gekomen en heeft de nodige uren geïnvesteerd in het project.

Belanghebbenden
Er zijn meerdere partijen bij betrokken. Voor het gemak zijn ze hieronder in drie categorieën
weergegeven.
Gebruikers
AV Start
STV Lekstreek
Wsv Op Stap
Mels op Zondag
Hondenbezitters
Bootcamp
Omwonende/recreanten

Ondersteuners
WON
Sportservice ZH
SVN
Politieke partijen

Eigenaren
Gemeente Krimpenerwaard
Provincie ZH

Hier volgen een drietal steunbetuigingen van de mogelijke hoofdgebruikers.

AV Start
Het plan om de schelpenpaden rondom het Sportpark Weydehoeck te Lekkerkerk van verlichting te
voorzien juichen wij van harte toe.
AV Start is een vereniging waarbinnen het hardlopen vooral als breedtesport wordt beoefend dat wil
zeggen dat er zowel door wedstrijdatleten, recreanten als jeugd enthousiast gesport wordt. Deze
trainingen bestaan voor een deel uit intervaltrainingen welke tot op heden in de winterperiode bij
gebrek aan beter langs slecht- of onverlichte wegen en op het bedrijventerrein in Lekkerkerk
uitgevoerd worden, het bedrijventerrein is weliswaar verlicht maar niet bepaald autovrij, veilig en
stimulerend.
Ook de jeugdtrainingen en de hardloop cursus worden in de winterperiode grotendeels ( als de
ijsbaan gevuld is met water) op het bedrijventerrein gegeven. Aanbrengen van verlichting langs de
paden in het park zou een geweldige stimulans voor het buitensporten in Lekkerkerk kunnen
betekenen, en zorgt in elk geval voor een veel veiligere (autovrije) situatie voor het geven en
bijwonen van de trainingen, waarbij ook de nabijheid van de kleedruimten, E.H.B.O.koffer, AED en
toiletten een groot pluspunt zijn. John Iseger, voorzitter AV Start
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STV Lekstreek
De STV Lekstreek staat erg positief tegenover het aanleggen van verlichting op en rond het sportpark
Weydehoek. In de winter wordt er namelijk niet alleen op het ijs getraind maar ook aan conditie
training gedaan. Om schaatsconditie op te bouwen wordt er hardgelopen maar ook schaats sprongen
en oefeningen in het elastiek worden uitgevoerd. Zodra de ijsbaan in de winter onder water wordt
gezet wordt een groot deel van deze trainingen uitgevoerd op het bedrijventerrein. Hier is weliswaar
meer verlichting, maar absoluut niet veilig, zeker niet met de jongste groepen die het gevaar van
voorbij razende auto´s en vrachtwagen vaak niet zien. Daarnaast is het voor een trainer moeilijk om
het overzicht te behouden, wat hem belemmerd om goede aanwijzingen te geven op de uitvoering
van de oefeningen.
Wanneer er verlichting op het sportpark aangebracht wordt kunnen onze leden veilig trainen en
trainingen van hogere kwaliteit training krijgen doordat alle faciliteiten van het complex dichtbij zijn.
Daarnaast biedt het voor de inwoners van Lekkerkerk ook een veilige en prettige omgeving waar ook
in de avonduren gesport en gewandeld kan worden. Coen Otterspeer, Voorzitter Technische
Commissie STV Lekstreek

Wandelsportvereniging Op Stap
Met een groep enthousiaste mensen uit de Krimpenerwaard is de wandelsportvereniging Op Stap dit
voorjaar opgericht.
Ons doel is om mensen op een gezonde manier in beweging te laten komen in de buitenlucht. Dat
doen we o.a. door het organiseren van wandeltochten in de regio.
Daarnaast willen wij op een aantal vaste ochtenden en avonden gaan wandelen met onze leden.
Momenteel is dit in de Loet, maar voor de wintermaanden is dit voor de avonden niet geschikt.
Wij hoorden dat er een plan is om de Weydehoeck geschikt te maken voor avond recreatie door het
aanbrengen van verlichting en ondersteunen dit van harte.
Het wandelen in het donker is niet alleen onplezieriger, maar zeer zeker ook onveiliger. We merken
dat het wandelen naast de openbare weg niet zonder risico is. Zelfs met daglicht rijden de auto’s
rakelings langs wandelaars.
Het is dus ontzettend fijn als er in Lekkerkerk een locatie komt waar veilig wandelen mogelijk wordt.
Uiteraard willen wij meedenken en helpen met het verkrijgen van meer draagvlak voor dit plan.
Angelique Pottuit, Voorzitter wsv Op Stap
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Gebruikersoverzicht
Als de schelpenpaden eenmaal verlicht zijn zullen er meerdere groepen/individuen gebruik van gaan
maken. Deze verhoging zal voornamelijk veroorzaakt worden door de verbetering van de veiligheid.
Om een idee te geven hoe dat er uit zou kunnen gaan zien volgt hier een overzicht.
Wanneer
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Wie
AV Start
Bootcamp
Recreanten/honden
AV Start
STV Lekstreek
Recreanten/honden
WSV Op Stap
AV Start
AV Start
Bootcamp
Recreanten/honden
WSV Op Stap
AV Start
AV Start
AV Start
Recreanten/honden
Recreanten/honden
Recreanten/honden
Recreanten/honden

Aantal
25 senioren

Periode
Seizoen
Hele jaar

25 senioren
50
Onbekend
25 senioren
25 beginners

Onbekend
25 senioren
20 junioren
25 beginners

Seizoen
Hele jaar
Herfst
Seizoen
Seizoen
Hele jaar
Winter
Seizoen
Seizoen
Seizoen
Hele jaar
Hele jaar
Hele jaar
Hele jaar

Voorstel
Er zijn meerdere manieren om dit te doen. Hieronder volgen er een aantal om een idee te geven.
A. Het plaatsen van 25 lantaarnpalen (alternatief lantaarnpalen met zonnecollector) voorzien
van diervriendelijk licht, om de 50 meter zodat dit ook kan worden gebruikt door de sporters
om te weten hoever ze gelopen/gerend hebben. De palen worden aangesloten op het
lichtnet voorzien van een lichtsensor en tijdschakelaar.
B. Het plaatsen van lichtpalen (100cm) om de 50 meter aangesloten op het lichtnet.
C. Het plaatsen van grondspots (alternatief grondspots met zonnecollector) om de 10 meter
aangesloten op het lichtnet.
De gebruikte energie zal worden opgewekt door de zonnepanelen die staan op het dak van het
clubgebouw SWL. Graag zouden wij dit deel van het project uitgevoerd willen hebben voor de
aanvang van de winter in 2017.
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Voor- en nadelen A.
Voordelen
Goede verlichting van pad en omgeving en
daarmee een stukje veiligheid voor gebruikers
Een bewezen systeem
Lange levensduur
Onderhoudsvriendelijk
Eenvoudig centraal schakelbaar
Relatief goedkoop
Minder gevoelig voor vandalisme
Diervriendelijk licht
Voor- en nadelen alternatief A (zonnecollector)
Voordelen
Geen energiekosten
Geen graafwerk
Geen kabelaanleg
Geen schakelkastaanpassingen

Nadelen
Lichtvervuiling (verkleinen door toepassing
schemer- en tijdschakelaar)

Nadelen
Hoge aanschafprijs
Minder lichtopbrengst
Meer onderhoud
Niet centraal schakelbaar
Minder bedrijfszeker
Kortere levensduur

Voor- en nadelen B.
Voordelen
Minder lichtvervuiling
Minder impact visueel (horizonvervuiling)

Nadelen
Relatief duur
Gevoelig voor vandalisme
Minder licht, dus minder gevoel van veiligheid

Voor- en nadelen C.
Voordelen
Mogelijk energie neutraal na verloop van tijd
Nauwelijks zichtbaar voor omwonenden

Voor- en nadelen alternatief C (zonnecollector)
Voordelen
Nauwelijks zichtbaar voor omwonenden
Zeer lage aanschafprijs
Geen energiekosten
Geen graafwerk
Geen kabelaanleg
Geen schakelkastaanpassingen

Nadelen
Kleine bedrijfszekerheid
Kortere levensduur materiaal
Meer onderhoud
Niet centraal schakelbaar
Hoge aanschafprijs
Minder licht (alleen oriëntatie verlichting)
Ondergrond niet echt geschikt voor deze
oplossing

Nadelen
Minder licht
Ondergrond niet geschikt
Niet schakelbaar
Korte levensduur (3 tot 4 jaar)
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Investering A.
Omschrijving
25 lantaarnpalen (4 meter hoog, diervriendelijk licht)
1200 meter kabel
Aanpassen schakelkast
Graafwerkzaamheden
Plaatsen lichtpalen
TOTAAL
Investering A alternatief (zonnecollector)
Omschrijving
25 lantaarnpalen met zonnecollector
Montage
TOTAAL

Investeringen

€22.780

Investeringen

€56.250

Investeringen B
Omschrijving
25 lichtpalen
1200 meter kabel
Aanpassen schakelkast
Graafwerkzaamheden
Plaatsen lichtpalen
TOTAAL

Investeringen

€34.650

Investeringen C
Omschrijving
120 grondspots op lichtnet
1200 meter kabel
Aanpassen schakelkast
Graafwerkzaamheden
Plaatsen lichtpalen
TOTAAL

Investeringen

€46.700

Investeringen C alternatief (zonnecollector)
Omschrijving
120 grondspots op zonne-energie
Montage 120 x €40
TOTAAL

Investeringen

€11.880

Financieel
De voorkeur van de toekomstige gebruikers gaat naar voorstel A. Het grootste deel van de aanschaf
(bijna 90%) wordt gefinancierd door de gemeenschap zelf. De jaarlijkse onderhoudskosten worden
deels (iets minder dan 20%) betaald door de gebruikers. Er is dus een tekort waar hopelijk de
gemeente bij zal willen springen om dit te dichten.
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Business case project Ontwikkeling Sportpark Weydehoeck L'kerk - verlichting
Investeringen
Opmerkingen
15 jaar
15 jaar
40 jaar
40 jaar
15 jaar

Lichtpalen
Plaatsen lichtpalen
grondwerkzaamheden
Kabels
Schakelkasten
Totaal

€

22.780,00 20 jaar gemiddeld

Giften
Sponsoring
SVN
Lening

€
€
€
€

10.000,00
10.000,00

Totaal

€

-2.780,00 TE KORT

Investeringsplan
Eenmalig zonder tegenprestatie
Eenmalig met tegenprestatie (incl. Rabobank)
Subsidie
Mogelijk van AV Start

Jaarlijkse gebruiks kosten
afschrijving
onderhoud
energie
onvoorzien
financieringskosten

€
€
€
€
€

1.139,00
500,00
418,00
103,00
-

Totaal

€

2.160,00

15 jaar
1000 branduren
5% van jaarlijkse kosten, standaard
afhankelijk van leningen

Gebruikers vergoeding
Per uur
Per dagdeel
per jaar

€
€
€

6,50
19,50
300,00 onderdeel van gebruikersvergoeding totaal per jaar

Opbrengsten:
Gebruikers
Vereniging ??

€
€

Totaal

€

100,00 incidentele inkomsten
300,00 AV Start jaarlijkse gebruiksvergoeding
WSV Op Stap
TV Krimpenerwaard ('s winters om de week 1x)
400,00

Exploitatieresultaat

€

1.760,00 TE KORT

Aflossing
Rente

€
€

1.550,00 wat per jaar terug betaald dient te worden
- wat per jaar aan rente wordt betaald

Gebruik licht
De palen worden geschakeld door een lichtsensor, deze schakelt de verlichting bij invallende
schemering in. De Tijdschakelaar schakelt de verlichting om 22.30 uur uit. Per jaar zal naar
verwachting de verlichting 1000 uren branden. Naar aanleiding van informatie verkregen van Natuur26

en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK) is besloten om diervriendelijke licht te gebruiken en
zodoende de vleermuizen die in dit gebied leven te ontzien.

Onderhoud (verantwoordelijkheid)
AV Start heeft aangegeven dat zij, waar mogelijk, de verantwoordelijkheid wil nemen voor het
onderhoud.

Vergunningen
Het pad is eigendom van twee groepen: Provincie ZH en gemeente Krimpenerwaard. Beide partijen
zullen akkoord moeten gaan met de uitvoering van het project. De aanvraag voor de vergunning is op
27 september 2016 ingediend. Op 2 november 2016 is ons medegedeeld dat de aanvraag is
aangepast en valt onder de procedure uitgebreid (onder voorbehoud). De behandeling loopt via de
gemeente Krimpenerwaard.

Samenvatting
De uitvoering van dit plan, grotendeels gefinancierd door de gemeenschap, zal er voor zorgen dat op
een veilige manier gebruik kan worden gemaakt van de schelpenpaden rondom SWL door zowel
sporters als recreanten. Hierbij is tevens rekening gehouden met de natuur d.m.v. het gebruik van
diervriendelijk licht.
De investering door de gemeenschap laat duidelijk zien dat er serieus draagvlak is voor dit plan.
Echter dit lukt niet voor de volle 100%, dus het zou gewaardeerd worden als de gemeente bereid zal
zijn het tekort van minder dan €3.000 aan te vullen. Om de toekomst van de faciliteiten te kunnen
waarborgen zal er jaarlijks een stukje subsidie van zo’n €1.800 nodig zijn.

Contact
Mocht u nog nadere informatie willen of vragen hebben kunt u contact opnemen met Johan
Koutstaal, SVN, mobiel 06 1472 7915.
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