
Van: Jan Tilmans <info@sportstill.nl>  
Verzonden: maandag 16 mei 2022 16:33 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl> 
CC: Jan Kerker <jan.kerker@kpnmail.nl>; Carel Leuftink <ftp.spigt@casema.nl> 
Onderwerp: Mail ter info m.b.t. voortgang Skeelercentrum Stichtse Vecht 

 

Aan de leden van de (nieuwe) Gemeenteraad, overige betrokkenen/geïnteresseerden, 

 

Onderstaand treft u een mail aan die wij vanmorgen aan Karin van Vliet hebben gestuurd. De 

inhoud van de mail spreekt voor zichzelf. Wij vonden het van belang de mail ook aan de 

leden van de (nieuwe) gemeenteraad te sturen alsmede ook aan personen die op enigerlei 

wijze bij het project betrokken, dan wel daarin geïntersseerd zijn.  

 

Mocht u nadere informatie wensen dan kunt u contact opnemen met een van 

ondergetekenden. 

 

Met vriendelijke groet namens, 
 
 
Carel Leuftink                                     Jan Tilmans & Jan Kerker 
  
Skeelerclub Stichtse Vecht                            Initiatiefgroep Skeelercentrum Stichtse 
Vecht 
Dorpsstraat 18                                                p/a G. van Nijenrodestraat 106 
3626 AD  Nieuwer Ter Aa                              3621 GM Breukelen 
T: +31 6 55 71 33 22     T: +31 6 25 03 26 09 (Jan Tilmans) 
 
 
 
 
 
Beste Karin, 
  
Als een van de belangrijke (mede) initiatiefnemers van de Raadsvergadering van 8 maart jl heb 
je mogelijk in de VAR kunnen lezen dat de Skeelerclub Stichtse Vecht intussen door de KNSB is 
geaccrediteerd. Dit houdt in dat we vanaf heden actief leden voor de club kunnen gaan werven. De 
club heeft, zoals bekend, een directe relatie met de Initiatiefgroep Skeelercentrum Stichtse Vecht en 
zonder club geen skeelercentrum of andersom. 
  
Zoals besloten tijdens de Raadsvergadering van 8 maart jl. moet er in mei/juni 2022 duidelijkheid 
komen over de wijziging van het bestaande bestemmingsplan voor de locatie van het 
huidige Ijsbaanterrein van groen naar sport. Tijdens genoemde raadsvergadering is toegezegd dat de 
gemeente die wijziging ter hand neemt en daarvoor financiering beschikbaar stelt. Ook is door de 
vorige Wethouder Sport aan ons de toezegging gedaan het oppakken van de uitvoering van de 
overdracht van het clubhuis ambtelijk te agenderen en binnen redelijke termijn daarover te 
besluiten. Wat ons betreft zou dat eveneens rond mei/juni ter besluitvorming kunnen 
worden voorgelegd. 
  
Zou je mij/ons over de voortgang op de hoogte kunnen houden? 
  
We moeten de aspirant leden wel perspectief kunnen bieden toch? 
  



Met vriendelijke groet, 
  
Carel Leuftink                                                Jan Tilmans & Jan Kerker 
  
Skeelerclub Stichtse Vecht                           Initiatiefgroep Skeelercentrum Stichtse Vecht 
Dorpsstraat 18                                               p/a G. van Nijenrodestraat 106 
3626 AD  Nieuwer Ter Aa                             3621GM Breukelen 
 
 
Ps: een kopie van deze mail sturen wij in de loop van de dag tevens ter informatie aan de 
(nieuwe) raadsleden en overige personen die op enigerlei wijze bij het project betrokken, c.q. 
erin geïnteresseerd zijn!  
 
 
 
 

 


