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Geachte raad, geacht college
Cor van Staalduinen, Voorzitter tennisvereniging

ltc't

Loo De Lier.

Begin dit jaar hebben wij, Valto korfbal, Odis handbal en

't

rapport opgesteld mbt onze wens om sportpark de Zweth
uit te breiden. Dit rapport heeft u allen ontvangen.

Loo, een

in

De Lier

De Lier is een sportgekke kern met vele mooie en actieve

sportverenigingen.

Wij,'t Loo, zijn één van de grootste met

inmiddels al L330 leden, inclusief de dagleden. Naast het aanbieden
van de mogelijkheid om te tennissen, hebben we ook een grote
sociale functie voor alle leeftijden. Er wordt heel veel georganiseerd

voor de jeugd op sportief gebied, maar ook in de vorm van
bijvoorbeeld een kamp en zelfs huiswerkbegeleiding. We hebben ook
veel senioren als lid die vaak overdag gebruik maken van de banen
en het park ook gebruiken als ontmoetingsplaats.
Het aantal van 1330 leden zou nog veel groter kunnen zijn, ware het

niet dat we maar 10 tennisbanen hebben en al ruim boven het
maximum aantal leden per baan zitten. lnmiddels staan er 330
mensen op de wachtlijst die ook graag zouden gaan tennissen.Zij
moeten nu ruim 5 jaar (!) wachten voordat ze lid kunnen worden.
We hebben inmiddels al alles gedaan om onze banen maar zo

optimaal mogelijk te gebruiken, ook overdag. Zo kunnen mensen wel
altijd daglid worden waarbij ze alleen overdag de baan op mogen. 's
Avonds zijn de banen altijd vol bezet. Jeugd kan bij ons ook altijd lid
worden, omdat zij ook alleen overdag mogen spelen. De
gesuggereerde mogelijkheden om het gebruik van de banen te
verhogen, zijn dus echt uitgeput. De KNLTB hanteeert een norm van
70-90 seniorleden per baan en wij hebben er al meer dan L05.

Nu gaan er de komende jaren ook nog eens veel huizen bijgebouwd

worden in De Lier. We hebben doorgerekend dat hiermee onze
wachtlijst kan groeien met nog eens 100 in 5 jaar. En hij groeit nu al
elk jaar met gemiddeld 40. ln potentie zouden we dus kunnen
groeien naar 1633 seniorleden in 5 jaar. Met L00 (nog steeds boven
de norm) per baan heb je dan 16-17 banen nodig. Nu willen wij niet
meteen 6 nieuwe banen aanleggen maar in eerste instantie wel
minimaal 3. Met de mogelijkheid om later er eventueel nog eens 3
aan te leggen.

Daarnaast is de nieuwe sport Padel in opkomst en wij zouden dat
ook graag aanbieden. Voordeel is dat hier minder ruimte per speler
nodig is en er zouden dan tennissers kunnen overstappen naar deze
sport. Dit zien we bij andere verenigingen ook gebeuren.

Tenslotte is er ook nog ruimte nodig voor parkeerplaatsen. Hier is
heeft de gemeente zelf onderzoek naar laten doen. Bij groei van het
sportpark wordt het parkeerprobleem nog veel groter dan dat het nu
al is.

't Loo investeert zelf in de aanleg van banen, hekwerk enzovoorts.
Buiten de reguliere subisidies kunnen we dat zelf financieren. De

gemeente kan mijns inziens de investering in de benodigde grond
opvoeren op de balans en dus vallen de kosten van onze plannen
voor de gemeente ook nog reuze mee.
ln het rapport hebben we met de drie clubs drie mogelijke varianten
benoemd. Voor al deze varianten is ruimte nodig. Die ruimte komt de
komende jaren beschikbaar en daarom vragen wij de wethouder om
in actie te komen. ln actie om de sportfaciliteiten in onze kern op peil

te brengen. Want nu is erte weinig ruimte en bovendien hoort bij
uitbreiding van de kern ook uitbreiding van de sportfaciliteiten.

We herinneren de wethouder nogmaals aan zijn uitspraak dat't Loo
wat sportprioriteiten betreft op nummer 2 staat, na Hockey
Vereniging Westland. Aangezien prio f. inmiddels wordt ingevuld
stijgen we dus met stip!
Nu is er een kans, laten we deze benutten!
Bedankt voor uw aandacht.

