Geachte commissieleden,
Naar aanleiding van de diverse zittingen en bijeenkomsten in de commissie en de raad, zijn er
vermoedelijk verkeerde indrukken ontstaan. Betreffende het door ons aangedragen plan om de
opkomende sport Padel ook in Valkenswaard een plaats te geven. Dit plan dient het
maatschappelijk belang op een groot sportcomplex zoals Den Dries.
Vele sportmogelijkheden, waar mensen zelf uit kunnen kiezen.

Padel is een van de snelst groeiende sporten en zou een mooie plaats kunnen krijgen op het
terrein van het voormalig tennispark Ginneve. Hierdoor heeft de Gemeente er een extra sport
bij, die ook al in het buitenland en delen van Nederland zeer bekend is. De banen kunnen in
de huidige vorm hergebruikt worden en behoeven niet verwijderd te worden. Een beter
hergebruik is haast ondenkbaar, mede omdat de nieuwe gebruiker zelf zorgt voor de nodige
investering en ook nog eens de professionele benutting.
De sport padel is ook geschikt voor ouderen door minder belasting van de gewrichten en
spieren en ook personen met een fysieke handicap kunnen hier aan deelnemen, tot zelfs
rolstoelers aan toe.
Daar deze vorm van sport nog niet aangeboden wordt in de gehele regio Eindhoven zou dit
niet alleen voor Valkenswaard een aantrekking kunnen zijn, maar tevens voor de expats in
onze regio die reeds bekend zijn met deze vorm van sport.
Op deze manier blijft Den Dries een echt sportcomplex met een toevoeging van de sport
padel.
Door het verkrijgen van een reële pachtsom, levert dit een win win situatie op. Waardoor het
commercieel aantrekkelijk wordt voor beide partijen.

De onterechte veronderstelling dat deze sport een concurrentie zou zijn van de huidige
tennissport hopen wij met bovenstaande en meegezonden achtergrond informatie ontkracht te
hebben.
Graag geven wij u dan ook in overweging uw beslissing aangaande het huidige Ginneve om
te zetten in padel banen.
Uw reactie met belangstelling tegemoet ziend.
Met vriendelijke groet,
Sander van den Brink
Bijlage: Padelplan Ginneve

