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Geachte Gemeenteraad, geacht College, geachte Wethouder Sport, 
 
In maart jl. heeft uw raad twee besluiten genomen in het kader van de verdere uitwerking van de plannen tot realisatie van een 
Skeelercentrum in het Henk v.d. Griftpark. Het betrof de bestemmingsplanwijziging van het terrein van groen in sport en de 
overdracht van het pand aan de Straatweg aan onze Initiatiefgroep. Het pand wordt door de IJsclub Breukelen én Jeugdpunt 
gezamenlijk gebruikt. Uw raad heeft vervolgens de toezegging gedaan uiterlijk in mei/juni van dit jaar (ons) over de voortgang 
t.a.v. beide punten te informeren. 
 
Tot op de dag van vandaag (zie datum bovenstaand) hebben wij op beide punten geen reactie mogen ontvangen. Ook op een 
mail van onze projectleider om de nieuwe Wethouder Sport nader inhoudelijk over het plan te informeren is geen enkele 
reactie ontvangen, zelfs niet een simpele ontvangstbevestiging of andere redenen. 
 
Zoals bekend hebben wij eind 2021 uw gemeente per brandbrief geïnformeerd over de trage voortgang van de zijde van de 
gemeente. Nu wij –ondanks de gedane toezegging van uw raad- ook op bovenstaande punten geen enkele reactie van de 
gemeente hebben mogen ontvangen heeft de Initiatiefgroep op maandag 26 september jl. besloten haar werkzaamheden te 
beëindigen. Helaas zeggen wij daarbij, omdat wij het plan nog steeds een voor de gemeente Stichtse Vecht uitstekend 
initiatief vinden, volledig passend binnen de door uw gemeente zélf uitgesproken wens(en) t.a.v. inclusie en bevordering van 
sport t.b.v. het welzijn van onze inwoners. 
 
Natuurlijk snappen wij dat uw gemeente vooral essentiële beleidstaken en voornemens binnen onze gemeente met voorrang 
behandelt. Dat neemt niet weg dat u in ieder geval de hoffelijkheid had kunnen tonen om onze Initiatiefgroep met respect te 
behandelen en informeren, zeker gezien de forse tijdsbesteding en financiële inbreng die een aantal van onze Initiatiefgroep-
leden aan het project heeft geleverd; voor sommige leden gaat het daarbij om bedragen in de orde grootte van enige 
tientallen duizenden euro’s. Een financiële inspanning die graag ‘om niet’ door onze leden zou zijn geleverd als wij er ook van 
overtuigd zouden zijn dat de gemeente haar toezeggingen nakomt en er van uw zijde ook maar enige serieuze ondersteuning 
–hoe beperkt ook- zou zijn geleverd. Mede vanwege de benarde personele bezetting binnen uw gemeente hebben wij niet de 
verwachting dat wij in de naaste toekomt op (voldoende) steun van de zijde van de gemeente hoeven te rekenen. Met daarbij 
het gemis aan waardering en het –blijkbaar- ontbreken van vertrouwen in onze (financiële) inspanningen konden wij niet 
anders dan te besluiten zoals wij hebben gedaan: het neerleggen van onze werkzaamheden. 
 
Zowel de Wijkcommissie Breukelen-Noord als de Skeelervereniging betreuren deze stap in hoge mate, maar beide 
organisaties snappen dat na 5 jaar “trekken aan een dood paard” het vertrouwen van de Initiatiefgroep in de gemeente 
ontbreekt. Overigens zal de Skeelervereniging zich bestuurlijk beraden of er voor hen nog een toekomst in de gemeente 
Stichtse Vecht ligt nu een skeelercentrum in Breukelen nog nauwelijks een haalbare optie lijkt. De club zal hierover op korte 
termijn zélf nadere mededelingen, ook naar haar leden, doen.  
 
Tot slot: wij vinden het in het bijzonder jammer dat wij het door oud-wereldkampioen schaatsen en oud-inwoner van 
Breukelen in gang gezette initiatief, geen passend gevolg hebben kunnen geven. Het Skeelercentrum had een passend en 
even waardig geschenk aan dé sporticoon van onze gemeente, Henk van der Grift, kunnen betekenen.  
 
Hoogachtend 
Initiatiefgroep realisatie Skeelercentrum Stichtse Vecht.   
 
Jan Kerker (lid), Carel Leuftink (Voorzitter Skeelervereniging SV) en Jan Tilmans (projectleider) 
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