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Betreft : Zienswijze ontwerp bestemmingsplan "Duivecate-Reggedal" 

Geachte leden van de Raad, 

Via het ontwerp bestemmingsplan "Duivecate-Reggedal" van 27 december 2010, hebben wij 
vernomen dat de bestemming van het pand gelegen naast ons clubgebouw gewijzigd wordt. 

Op pagina 34 van het ontwerp staat in de 9e alinea, op één-na-laatste-zin 
"Daarnaast heeft het gemeentebestuur een voormalige kleedruimte van een sportclub aangewezen 
als jongerencentrum" 

Hier wordt waarschijnlijk het voormalige clubgebouw van sv Nijverdal bedoeld. 
Er zijn in dit pand GEEN kleedruimtes aanwezig! 

Als bestuur van w DES hebben wij formeel geen bezwaar tegen de komst van een 
jongerencentrum naast ons maar wel tegen de infrastructurele beperkingen die het gebied in de 
zeer nabije omgeving (met de komst van een jongerencentrum) met zich meebrengt. 

De problemen die we nu al ondervinden worden veroorzaakt door de (zeer) beperkte en krappe 
parkeerruimte bij beide gebouwen voor zowel auto als fiets. 
Op de wedstrijddagen is het een komen en gaan van auto's, bestuurd door chauffeurs die de jeugd 
enerzijds komt brengen/halen en anderzijds optreden als vervoer naar uitwedstrijden. 
Daar er te weinig ruimte is worden zelfs de bermen van de Duivecatelaan benut om tijdelijk de auto 
te parkeren. 
Tevens komen veel leden met de fiets; alleen of door ouders gebracht. 

De bezoekers van het (toekomstige) jongerencentrum zullen gezien de leeftijd van de doelgroep 
veelal met de fiets maar mogelijk ook met de auto het toekomstig centrum bezoeken. Het aantal 
structurele -en incidentele bezoekers bedraagt rond de 100 jongeren. Gezien de toename van het 
aantal gebruikers is het belangrijk om extra zorg te besteden aan randvoorwaarden als 
parkeerruimte voor auto en fiets, veiligheid, toegankelijkheid en behoud van natuur. 



Middels dit schrijven willen we u er op wijzen dat met de komst van een jongerencentrum de 
problemen negatief zullen worden beïnvloed en dringen er op aan de tekortkomende infrastructuur 
mee te nemen in het ontwerp en aan te passen aan de nieuw te ontstane situatie. 

Hieronder vindt u een motivatie, onderverdeeld in de eerder benoemde randvoorwaarden. 

1 . Parkeergelegenheid 
Als DES ervaren we nu al dat het aantal fietsen de beschikbare ruimte overstijgt en pleiten 
ervoor om naar een efficiëntere ruimteverdeling over te gaan en in ieder geval er voor te 
zorgen dat het jongerencentrum een "eigen" ruimte krijgt waar zij auto's kunnen parkeren en 
de fietsen kunnen stallen. 

2. Veiligheid 
• De hedendaagse praktijk leert ons dat de veiligheid van onze kinderen steeds meer in 

gevaar komt, zowel tijdens trainingsavonden als op wedstrijddagen in het weekeind. 
Veel Congé) kinderen komen, al dan niet met ouders, op de fiets naar het sportpark. 
Daar aangekomen is het haast ondoenlijk om tussen alle geparkeerde, wachtende, 
aankomende en wegrijdende auto's door te manoeuvreren. 
Het is ons inziens een kwestie van tijd dat er ongelukken gaan gebeuren. 

• Het meisjes/damesvoetbal zit ook bij DES in de lift. De vrouwelijke leden van onze 
vereniging ervaren de (enige) toegangsweg, De Duivecatelaan, naar DES als onveilig. 
Dit wordt door het bestuur van w DES onderschreven. 
De Duivecatelaan is zeer slecht verlicht en het wandelpad naar beide gebouwen toe is 
ongeschikt 

3. Toegankelijkheid hulpdiensten. 
Een ander probleem is dat op dit moment door de beperkte parkeer -en wachtmogelijkheden 
voor auto's en stalling voor fietsen de toegang tot het sportpark regelmatig nagenoeg 
geblokkeerd wordt voor eventueel een arts, ambulance of andere hulpdiensten. 

4. Behoud van natuur 
De zowel in de berm parkerende -als wachtende voertuigen brengen ernstige schade aan de 
natuur rondom ons clubgebouw. 

In de bijlage ziet u een tweetal foto's die de nijpende situatie op een normale wedstrijddag goed 
weergeven. 

Namens w DES willen we u dringend verzoeken om in het bestemmingsplan de door ons 
aangedragen zienswijze te verwerken om een veiliger -en praktischer omgeving van beide 
clubgebouwen te realiseren. 
Indien gewenst willen we graag onze visie toelichten en meedenken in een praktische oplossing. 

Hoogachtend, 

Namens het bestuur van w DES, 

Geert van de Merwe 
Secretaris 
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