Naar aanleiding van ons gesprek van 16 januari jl. doen wij u onderstaand onze wensen en
eisen betreffende veld 13 en het terrein van Ginneve toekomen.
De WH blijft gebruik maken van veld 13 op dezelfde wijze en met dezelfde condities als nu.
De huidige kantine op veld 13 welke eigendom is van de VVH blijft staan en het recht van

opstal blijft bestaan, maar wordt veranderd naar "zolang de vereniging statutair bestaat".
De WH koopt het paviljoen van Ginneve van de gemeente voor een symbolisch bedrag (het
paviljoen is ook "om niet" naar de gemeente gegaan) en ook daar komt een recht van opstal
op "zolang de vereniging statutair bestaat". Verder kunnen de tennisvelden blijven liggen
(inclusief de hekken er omheen en de palen die erop staan). Deze zal de WH primaire gaan
gebruiken voor haar opvoedprogramma.
De tennisvelden zal de WH pachten of huren van de gemeente, onder dezelfde condities als
veld 13.
Het onderhoud van veld 13, de groenstroken en de groenvoorziening rondom de
tennisbanen zal door de gemeente gebeuren. De VVH zal de tennisbanen zelf zuiver
houden. De gemeente zal het onderhoud van de drainage van de tennisbanen verzorgen.
Ook het onderhoud van de verlichting van veld L3 en veld Ginneve zijn voor rekening
gemeente. (zoals nu ook het geval is).
ln overleg met de WH kan de scouting gebruik maken van veld 13 zoals dit nu ook gebeurd.
Wanneer wij onze primaire activiteiten verleggen naar het paviljoen van Ginneve en de
tennisvelden zal dat betekenen dat de parkeerbewegingen primair plaats zullen gaan vinden
aan de zijde van het sportpark. Hierdoor zal er nog maar in beperkte mate gebruik gemaakt
worden van de toegang tot veld 13 vanuit het bos en zullen de parkeerbewegingen in de
wijk afnemen.
Om meer parkeercapaciteit te hebben, willen wij dat het stuk waar nu speeltoestellen staan
op het terrein van Ginneve door de gemeente verhard wordt t.b.v. parkeerplaatsen.
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