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Geachte Raad,
Burgerinitiatief vernieuwing accommodaties Kerkehout
Door de buurt- en sportvereniging Kerkehout is mede namens de SV Wassenaar een
burgerinitiatief ingediend.
Dit initiatief is in de Commissie Sociaal Domein van 15 januari 2020 toegelicht door de
initiatiefnemers. De initiatiefnemers vragen € 30.000,- voor de uitwerking van dit plan. Bij het
initiatief zijn diverse partijen betrokken, de buurt- en sportvereniging Kerkehout, SV Wassenaar en
de Wassenaarsche Bouwstichting.
De raad heeft het college gevraagd om binnen 8 weken te komen met een reactie op dit initiatief.
De raad mag deze termijn op grond van artikel 8 lid 5 van de verordening éénmaal verlengen met
8 weken mits gemotiveerd. Wij verzoeken u om deze verlenging van de termijn te verlenen.
Korte omschrijving initiatief
Doel van de initiatiefnemers is het verbeteren van de bestaande voorzieningen in Kerkehout en het
toevoegen van woningen waardoor meer keuze ontstaat voor bewoners en het aantal inwoners van
Kerkehout groeit.
Het initiatief wil onderzoeken of het mogelijk is om op de locatie van de sportvelden een
kwaliteitsslag te maken door:
•
Aanpak sportvelden (met name vergroten honkbalveld, laten vervallen één voetbalveld)
•
Realisatie nieuwe accommodatie/buurthuis van de toekomst gecombineerd met parkeren
en woningbouw.
In de nieuwe accommodatie zou ruimte moeten zijn voor een gymzaal en commerciële functies.
Reactie college
De initiatiefnemers geven aan nu met een eerste uitwerking van de plannen te willen komen en
vragen u hiervoor een budget van € 30.000 ter beschikking te stellen. Hiermee willen zij onder
andere de (ruimtelijke) kaders inventariseren en het programma van eisen concretiseren. Zij
stellen in het burgerinitiatief dat de gemeente in overleg met de initiatiefnemers de ambities
(sportzaal, woningbouw) en de (ruimtelijke kaders) dient te verkennen en vast te stellen.
De ruimtelijke kaders en beleidsmatige aspecten van sport en accommodaties zijn taken en
bevoegdheden van de gemeente. Gezien de financiële belangen van de gemeente (ook als
grondeigenaar) zal in een volgende fase ook een globale haalbaarheidsstudie uitgevoerd moeten

worden. De haalbaarheidsstudie heeft zowel betrekking op de financiële kant als de wijze waarop
de samenwerking van partijen en gebiedseigenaren vorm kan krijgen. Er zal daarom nu eerst met
de initiatiefnemers worden besproken welke verwachtingen men van de inbreng van de gemeente
heeft en hoe de gemeente hiervoor capaciteit kan leveren. De gevraagde middelen zullen hier dan
mede voor ingezet moeten worden. Om u een gedegen advies over het burgerinitiatief te geven zal
het noodzakelijke budget hiervoor eerst inzichtelijk gemaakt moeten worden.
Vervolg
Door de termijn waarop wij advies mogen geven op het burgerinitiatief te verlengen geeft u ons de
mogelijkheid om het voorstel samen met de initiatiefnemers verder uit te werken. Onderdeel van
dit advies is een uitwerking van de eventuele vervolgstappen in tijd en de hiervoor benodigde
middelen inclusief die voor de ambtelijke ondersteuning.
Wij kunnen ons advies dan in de commissie sociaal domein van 22 april aan u voorleggen.
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