Inspreeknotitie Behoud Nederveenlaan
Aan: griffie@zuidplas.nl
Geachte raad, Mijn naam is Ronald Root, lid van het bestuur van Gymnastiekvereniging OSS en ik
maak gebruik om in te spreken bij de commissievergadering namens de vereniging. Op 13 Oktober
heb ik ingesproken op de commissievergadering waar het rapport van Drijver en Partners is
besproken. Tijdens deze commissievergadering is ons meer duidelijk geworden over de status van het
rapport en ook dat de locatie Nederveenlaan (alhoewel in het rapport niet veel genoemd) nog voor de
komende 4 jaar ongewijzigd verhuurd zal blijven worden aan het OSS. Ook is toegezegd dat we, in
tegenstelling tot bij het tot stand komen van het rapport van Drijver en Partners, mee zullen worden
genomen in de verdere uitwerkingen de komende 4 jaar zodat de belangen van OSS en Be Fit
kunnen worden meegenomen in de verdere uitwerkingen van de sport en accommodatie visie.
Zonder een 1 op 1 herhaling te willen geven van hetgeen ik tijdens de commissievergadering heb
ingesproken wil ik graag nog onze hoofdpunten benadrukken:
•
•
•

•
•

De vereniging bestaat al 90 jaar en is daarmee generaties lang een verbindend begrip in
Zevenhuizen waar alle lagen van de samenleving samenkomen.
Het lokale karakter van de vereniging (3 van mijn kinderen kunnen zelf op de fiets er naar toe)
speelt een grote rol in de populariteit van de vereniging.
Gezamenlijk hebben de verenigingen OSS en Be Fit ruim 200 jeugdleden in de categorieën
kleuter en basisschool. We verwachten door de enorme groei van ons dorp de komende 4
jaar een groei van 50% (+-300 leden). We zullen deze groei goed bijhouden en open over
blijven spreken met de gemeente bijvoorbeeld elk half jaar (concreet maken?).
Het onderbrengen van de kinderen in andere turnverenigingen in andere gemeenten zien we
niet als haalbaar van wege de afstand.
Dorpshuis Swanla is zowel qua capaciteit buiten schooluren als bouwkundig niet zonder
aanpassing geschikt voor onze turnlessen (i.e. spanbrug kan niet worden bevestigd).

Ik wil u vragen onze punten mee te nemen in uw overweging, ik wens u daarbij veel wijsheid toe.
Ronald Root

