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Van:

Verzonden: zaterdag 3 maart 2018 10:22

Aan: Griffier; Bouwmeester, Gerolf

CC: Dragt, Albert; Overweg, Jan; 

Onderwerp: opening sportcentrum 3 maart 2018

Bijlagen: MFK0418030212050.pdf

Aan de leden van de gemeenteraad van Leusden 
T.a.v. de raadsgriffier 
Postbus 150 
3830 AD Leusden 

 
Geachte leden van de gemeenteraad, 

 
Hieronder leest u een mail naar de wethouders Albert Dragt en Jan Overweg betreffend de opening sporthal. 
Het college speelt met vuur, lees de bijlage goed: 
Punt 7 en 19 
Aansprakelijkheid en verzekering 
Geen bevestiging goedkeuring politie en gemeentelijke Dienstverlening. 

 
Ik hoop op uw belangstelling en bezorgdheid, de gemeente geeft hier absoluut niet het goede voorbeeld. 

 
Met vriendelijke maar bezorgde groet, 

 
Namens PVLeusden. 

 

 

Van

Verzonden: vrijdag 2 maart 2018 16:01 

Aan: a.dragt@leusden.nl; Overweg, Jan 

CC: 

Onderwerp: opening sportcentrum  

  

 

Beste Albert en Jan,  

 

Ik wil u wijzen dat de gehele gang van zaken betreffend de 2e sporthal niet volgens de geijkte procedure 

loopt. 

Wij hebben een uitnodiging gekregen voor de opening sporthal op 3 maart 2018. 

Voor deze opening heeft u een omgevingsvergunning evenementen aangevraagd. Deze is ingediend 9 februari 

2018 en verleend 23 februari 2018 en gepubliceerd op 27 Februari 2018. Dit is 4 dagen voor de opening. 

MAKL1793
Tekstvak
Contactgegevens zijn bekend bij de griffie
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Vanaf 23 februari is er een bezwaarperiode van 6 weken. Ik kan bezwaar maken maar dit wordt pas na 6 

weken behandeld. U als gemeente verplicht mij om een tijdelijke voorziening bij de voorzieningen rechter 

voor te leggen om de opening van de sporthal niet door te laten gaan. Er zijn redenen genoeg voor: 

 

1. waarom is de periode van 8 tot 12 weken voor de aanvraag tot evenement niet aangehouden. 

2. waarom zijn de omliggende verenigingen niet op de hoogte gebracht. Hoe moeten wij omgaan met 

parkeren als wij ons clubgebouw willen gebruiken, dit geld voor fort 33, de petanqe en PVL. 

3. de schaatsbaan is open, wordt deze nu gesloten om 12.30 uur t.b.v. de ruimte welke nodig is. 

4. de toegang tot de hal is nog niet ordentelijk gerealiseerd. 

5. de aanvraag is nogal globaal, de benodigde parkeerruimte wordt niet aangegeven. Een particulier 

initiatief zou hier niet mee weg mogen komen. 

6. er is wel een goedkeuring van VRU maar geen officiële goedkeuring van de hulpdiensten. 

7. het sportgebouw voldoet niet aan punt 7 van de verleende vergunning. Het gebouw heeft nog geen 

gebruiksvergunning. Het is niet na te gaan of deze daadwerkelijk is aangevraagd, in de 

omgevingsvergunning sporthal staat duidelijk aangegeven dit tijdig te doen. Hier staat +/- 12 weken 

voor. 

8. Het bestemmingsplan onderdeel parkeren is door de Raad van Staten aangehouden. 

9. De zienswijze op het gebouw ligt in verzet bij de Raad van Staten. 

 

De gemeente neemt veel risico op zich, men heeft dan wel een omgevingsvergunning maar men kan aan een 

aantal punten niet voldoen. De vergunning is niet onherroepelijk dus het evenement gaat door volledig op 

risico van de gemeente Leusden, dus de belasting betaler. Is de gemeente wel zo verstandig dit evenement te 

verzekeren? 

 

Waarom hebben jullie alles zo in elkaar gedrukt, zaterdag moeten veel mensen zich vierendelen om alle 

evenementen in het dorp af te lopen en dat terwijl een groot deel van de burger niet aanwezig kan zijn i.v.m. 

de terugreis uit de wintersport oorden. 

 

Ik wil u ook wijzen op het waterrad in het valleikanaal. Ook hier rijdt u als college een scheve schaats. 

Ik kan nog een tijdje doorgaan maar dat volgt vast nog wel komende weken. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de Postduivenhoudersvereniging Leusden. 

 

 

 

 


