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NIEUWS MARKE ZUID

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14 november heeft Matthijs de toen aanwezige
leden bijgepraat over de stand van zaken rond de “Marke Zuid”.

Na de ledenvergadering op 10 september, waarin werd ingestemd met de verhuizing,
hebben wij dit aan de gemeente laten weten. Inmiddels is ook de DSVeo (de
voetbalscheidsrechters) akkoord gegaan met het plan. Dit is vorige week bekend geworden.
Hiermee lijkt er vrij baan te zijn voor de verhuizing. Natuurlijk blijven we als bestuur op onze
belangen letten, voordat alles definitief en met handtekeningen op papier komt.
Ondertussen wordt er hard gewerkt.
Eerder hebben we verteld over het werkbezoek aan de KV Wageningen waar een prachtige
hal inclusief kantine plus velden is gerealiseerd. Daarbij waren ook mensen aanwezig van de
gemeente en van het adviesbureau ICS, door de gemeente in de arm genomen voor de
plannenmakerij.
Devinco heeft – indachtig “Wageningen” - schriftelijk een inbreng geleverd op een
zogenaamd functioneel programma van eisen. Dat hebben we gedaan met een groep
enthousiaste meedenkers. Op 1 november hebben wij dit toegelicht. We krijgen nog de
reactie op onze input.
Op 22 november waren Marcel, Gerrolt en Matthijs aanwezig bij een (digitale)
bewonersbijeenkomst. Wij hebben daar gezegd dat we als korfbalclub vooral goede buren
willen worden voor de omwonenden, maar dat we wél juichen als we scoren! Dat begrepen
ze. Er werd een filmpje getoond, waarin Marcel namens Devinco een positieve toon gaf voor
onze toekomst daar. De bewoners van de Keurkampstraat en van flat Beeckestein maken
zich wel zorgen over de gevolgen voor het verkeer, parkeren, hun uitzicht, geluid en
dergelijke, die gepaard gaan met de nieuwe school en een sporthal. Dat richt zich niet
zozeer tegen ons. De gemeente en mogelijk ook de school zijn nu wel aan zet om te
reageren op de gemaakte opmerkingen door de bewoners. Een volgende stap is dat de
gemeente in december een wijziging van het bestemmingsplan publiceert.
Op 25 november hebben we overlegd over een technisch programma van eisen. Ook hier
zijn de meedenkers bij betrokken en ook dit proces loopt nog.
Kortom: er gebeurt veel. Zoals bekend zijn we als Devinco “op een rijdende trein
gesprongen.” Het hele project staat onder tijdsdruk omdat de huidige school, maar ook de
sporthal zijn verouderd. Dat neemt niet weg dat wij bij de gemeente aandringen op
zorgvuldigheid en een ordelijke benadering van de verschillende stappen. Immers: haastige
spoed is zelden goed!
Tenslotte speelt bij dit alles dat de toewijzing van de zaaluren dit seizoen ongunstig is
uitgepakt. Dat zien de mensen van het Sportbedrijf natuurlijk ook. We zijn daarom inmiddels
in overleg met hun om die indeling in de komende jaren beter te maken en wel zó, dat we
die in principe kunnen “meenemen” naar de Marke Zuid.

Zoals altijd geldt: jullie inbreng en reacties zijn welkom en jullie weten ons te vinden. Graag!
We melden ons als er weer nieuws is.
Matthijs Rademaker,
namens het Bestuur
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