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Gemeente Stichtse Vecht 
Griffie – Gemeenteraad 
T.a.v. Mevrouw Bianca Espeldoorn 
Endelhovenlaan 1 
3601 GR Maarssen 
 
 
Betreft: aanleg 4 padelbanen op Sportpark de Heul 
 
Geachte Gemeenteraad, 
 
Op dit moment vinden de coalitie- besprekingen plaats. Dat lijkt ons een mooi moment om ons padel project nog 
eens onder de aandacht te brengen.  
 
In een samenwerking tussen de tennisvereniging en hockey club op Sportpark de Heul, zijn we nu in een zeer 
concrete fase terecht gekomen. Deze samenwerking zien we al een opstap naar meer synergie tussen beide 
verenigingen die tevens buren zijn. 
 
In de besprekingen is ons informeel toegezegd dat we er vanuit konden gaan dat het plan ten bedrage van 
ongeveer €300-320k, zou kunnen rekenen op de 1/3e gemeentelijke subsidie. Later hebben we begrepen dat er 
wat krapte op budgettair gebied zou zijn en we niet zouden moeten rekenen op een formele toezegging voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. Nu worden de begrotingen vastgesteld voor de komende bestuurlijke periode en 
daarom lijkt het ons goed dat de gemeenteraad met ons plan rekening kan houden. 
 
In de bijlage is het plan nader beschreven. 
 
Het is een project geïnitieerd en uitgevoerd door vrijwilligers. We denken dat met een nieuwe sport die echter wel 
onder dezelfde bond valt als de tennissport de Gemeente Stichtse Vecht verrijkt wordt. Nu dienen de inwoners 
van de gemeente uit te wijken naar andere gemeentes.  Sportpark de Heul is uitstekend geschikt om de banen te 
huisvesten en de kans op overlast is nihil. Verder uitbreiding met meer banen is mogelijk. 
 
Wat vragen we van u? Bij het vaststellen van de begroting rekening te houden met ongeveer 100k gemeentelijke 
subsidie voor het aanleggen van 4 padelbanen op Sportpark de Heul. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

Olivier Langendijk Bert Van Wijk    Marc Stubbé  
Voorzitter LMHC Voorzitter LTC    Contact Padel project 
 
 
 
 
Bijlage:  Loenen Padel plan 2022 














