Inrichting tennisvelden Ginneve en veld 13 – 15 maart2017

`
Aanwezig

Datum: 15 maart 2017

Wethouder Buiter, Bert van Valburg, Sylvia Hoosemans, Kees van Kuijk, Frans van de
Valk, Loek Goossens, Jan Helmons, Rene Notermans
nr.

onderwerp/afspraak

actie door/voor

Wethouder Egbert Buiter heet iedereen hartelijk welkom op deze 2e
bijeenkomst. De vorige keer hebben we de situatie rondom het gebied
Ginneve en Veld 13 besproken. Er is tijdens de eerste sessie afgesproken
dat bewoners na zouden denken over een eventuele invulling van het
gebied.
Vragen van bewoners:
-

Mogen we de verslagen van de hondenvereniging en schouting inzien?
Deze zullen we delen als alle ideeen gebundeld zijn. We willen
niemand beinvloeden met andere ideeen.

-

Is er een koper voor alleen de oude kantine van Ginneve? Nee er is
geen koper.

-

Zijn er andere verenigingen die op zoek zijn naar andere locatie? Niet
dat we weten. We willen zelf ook niets nieuw ontwikkelen op
sportgebied, dit kost teveel gemeenschapsgeld.

-

Kun je iets met het gebied in de herontwikkeling van de nieuwe
sporthal? Nee, het terrein loopt tot de gymzaal.

Tijdens de eerste bijeenkomst is aangegeven dat bewoners het geen
problemen vinden als de hondenvereniging en de scoutng op de huidige
locatie gevestigd blijven. Het verhuur van de scouting als
feestaccomodaties wordt wel als overlast gezien.
Ideeen:
-

Algemeen gebruik, als voetbalveld voor spelende kinderen, speelveld
voor scouting, recreatie Herba Lorifa.

-

Natuurgebied met wandelpaden

-

Golfterrein

-

Ontwikkeling voor nieuwbouw, liever zonder meer ontsluiting uit de
wijk. Bebouwing vanuit Hazelaar doortrekken zou een mogelijkheid
zijn.

-

Verplaatsen rugby naar het hondenterrein

-

Nieuwe sportvereniging

-

Geen evenemententerrein

Verder is er het verzoek om het pad langs de huizen te vrijwaarden van

1

Inrichting tennisvelden Ginneve en veld 13 – 15 maart2017
nr.

onderwerp/afspraak

actie door/voor

activiteiten. De groenstrook achter Jasmijn is zo kort gesnoeid dat
bewoners geen privice mee hebben in hun tuin. Mocht de
hondenvereniging meer ruimte in het gebied krijgen is deze privacy
helemaal weg. Daarbij de doorgang voor veld 13 niet meer achter de
groene wal door laten lopen.
Onduidelijk is wanneer de hondenvereniging actief is. De gemeente gaat
bekijken wat hierover afgesproken is.
Wethouder Buiter dankt iedereen voor hun inbreng. We laten weten
weten wanneer we een gezamlijke avond organiseren met bewoners,
scouting en hondenvereniging.
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