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Buurtgenoten, 
  

hierbij onze eerste nieuwsbrief. Het is de bedoeling dat deze met enige regelmaat verschijnt en uitgroeit tot HET informatiekanaal 

naar buurtgenoten en clubs. We houden u hiermee op de hoogte van alle ontwikkelingen op verschillende fronten waarbij alle 

informatie ook altijd is terug te vinden op de website.  www.de-neckers.eu 

In deze eerste nieuwsbrief blikken we even kort terug op de laatste raadvergadering over de renovatie/privatisering van de 

sportvelden en het voorgenomen bouwplan Neck Zuid. 

We hebben een gesprek gehad met de verenigingen op 7 november j.l. Daarvan vindt u onderstaand het resumé. En we kijken even 

vooruit naar de komende activiteiten en ontwikkelingen. 
  

De raadvergadering van 1 november j.l. 

Een ding is zeker: we hadden een volle zaal. Onze dank voor jullie aller belangstelling. De andere kant was dat de meerderheid van 

de raad toch instemde met het voorstel van Hendriks om het ingezette traject volgens planning voort te zetten. Dat betekent dus de 

opdracht aan Bouwfonds om het bestemmingsplan voor te bereiden. Een harde voorwaarde voor dit volgtraject is wel dat er een 

aparte ontsluiting wordt aangelegd voor het nieuwbouwgedeelte. Hendriks zal de mogelijkheden hiertoe onderzoeken bij o.a. GS en 

Provincie. Zodra blijkt dat dit niet lukt komt Hendriks terug bij de raad om opnieuw te overleggen. Die toezegging ligt vast in de 

notulen. Natuurlijk was de uitslag van deze vergadering teleurstellend. We hadden op iets meer gehoopt. Bijvoorbeeld uitstel van dit 

besluit totdat meer duidelijkheid is over de financiële gevolgen voor zowel de clubs als de gemeente. Helaas was de raad daarin niet 

geïnteresseerd en wil dus verder zonder die kennis. Enige resultaat dus de harde voorwaarde van de aparte ontsluiting.  

  

Resumé van ons gesprek met de clubs op 7 november j.l. 

De afvaardiging van het buurtcomité Neck-Zuid (Edwin Noordeloos, Hans Hellingman, Siem v.d. Brom en Leo van Berkel) heeft 

maandag 7 november een goed en positief gesprek gehad met de besturen van DZS (Marco Sloep, voorzitter en Ger Boers, 

penningmeester) en WWSV (Martin Bank, penningmeester en Tea Wijkstra, bestuurslid). Doel was om op een open en eerlijke wijze 

met elkaar van gedachten te wisselen over de ingrijpende plannen voor renovatie en privatisering met mogelijk woningbouw naast 

en op het sportcomplex. Daarbij is de mogelijkheid besproken om samen op te gaan trekken, zoveel mogelijk rekening houdend met 

elkaars belangen.  
Het is duidelijk geworden, dat, ondanks een andere mededeling van wethouder Hendriks, beide besturen nog lang niet akkoord gaan 

met de op tafel liggende plannen. Wel is duidelijk, dat beide verenigingen zich hard maken voor een kunstgras voetbal/trainingsveld 

en een kunstgras korfbalveld. Dit alles onder voorbehoud van financiële haalbaarheid en voldoende gemeentegaranties voor een 

zekere toekomst en steun op langere termijn.  
DZS en WWSV hebben binnenkort een gesprek met het Bouwfonds, de beoogde projectontwikkelaar en mogelijke uitvoerder van de 

renovatie. Zij zullen daar ons voorstel tot participatie van het burgercomité in het indertijd gevormde “Platform” aan de orde stellen. 

Het comité stelt zich op het standpunt, dat er geen onnodige woningbouw moet plaats vinden. Indien woningbouw toch 

noodzakelijk blijkt voor de financiering van de nieuwe velden, zullen we u daarover eerst consulteren. Na terugkoppeling van de 

uitkomst van het gesprek met het Bouwfonds zullen mogelijke vervolggesprekken met dit Platform plaats vinden.  
Lopende zaken. 

Tijdens de begrotingsronde met de raad heeft Hendriks medegedeeld in gesprek te zijn met twee supermarktketens en de Provincie 

om te onderzoeken of er een supermarkt gevestigd kan worden in Neck. Dit idee kwam als een donderslag bij heldere hemel en 

verraste de raadsleden dan ook volkomen. Zelfs zijn eigen raadsleden vielen stil bij dit verhaal. Coop heeft inmiddels afgehaakt. maar 

Dekamarkt is nog aan het onderzoeken in hoeverre dat voor hun haalbaar is. Met deze actie vaart het college een heel eigen koers. 

Het houdt zich niet aan de door haar zelf vastgestelde rode contouren (de grens van het bebouwde gebied) en ook niet aan de 

afspraken die zijn vastgelegd in het coalitieaccoord. GroeNeck heeft daarom besloten om het Ministerie en de Provinciale Staten van 

Noord-Holland te informeren over deze plannen van het college. De Gemeente is d.m.v. een kopie hierover geïnformeerd. Voor de 

volledige inhoud van de brieven verwijzen wij u graag naar de website.  
Komende woensdag, 16 november, is er een overleg tussen de clubs en bouwfonds gepland. De clubs zullen dan aangeven dat wij als 

vertegenwoordiging van de bewoners ook willen deelnemen aan dat overleg. Wij zijn bezig een gezamenlijke wensenlijst op te 

stellen, die we daar dan ook willen inbrengen en hard maken.  

Wordt vervolgd. 

Voor uitvoerige en chronologische documentatie:  zie www.de-neckers.eu 


