
Geachte leden van de Raad, geacht college en overige aanwezigen.

Als inwoner van  Wolfheze en als penningmeester van Sportvereniging 
Wodanseck maak ik mij zorgen over het voortbestaan van de plaastelijke 
sportfaciliteiten.

Zelf ben ik penningmeester van Sportvereniging Wodanseck. Wodanseck 
probeert al enige tijd uw ambtenaren zover te krijgen dat uitgezocht gaat worden 
wat de provinciale, landelijke en Europese subsidies zijn waar de Gemeente 
aanspraak op kan maken voor het verduurzamen van de gemeentelijke 
sportfaciliteiten zoals die op het Sportpark Duitse Kamp. Wodanseck betaalt ruim 
€ 6000,- per jaar aan energie. Dat is momenteel de grootste post op onze 
begroting. Als gevolg van de crisis is het aantal sponsors en donateurs flink 
afgenomen, dus wij zoeken naar mogelijkheden om op deze grootse post te 
bezuinigen. Een aanzienlijke besparing kan bereikt worden door de  
veldverlichting te moderniseren en te voorzien van LED-lampen. De vereniging 
kan en mag dit niet zelf: de installatie is eigendom van de Gemeente en 
Wodanseck is contractueel gehouden de installatie in dezelfde staat te houden. 
Ook zou er aanzienlijk bespaard kunnen worden op gas: met een zonneboiler 
met een groot ondergronds voorraadvat kunnen de douches voorzien worden 
van warm water en met een warmtepomp op het diepe grondwater zou het 
clubhuis verwarmd kunnen worden en kan het clubhuis afgesloten worden van 
het aardgas. Met zonnepanelen kan de benodigde electriciteit opgewekt worden. 
Wodanseck heeft mooie plannen, maar kan niets zonder medewerking van de 
Gemeente. Ik vraag niet direct om financiële steun vanuit de Gemeente, maar wel 
om uw hulp en inzet om de daarvoor beschikbare subsidies te inventariseren en 
binnen te halen.

Uit de nu voorliggende stukken blijkt dat de Gemeente onvoldoende geld heeft 
gereserveerd voor het noodzakelijke onderhoud aan de plaatselijke gymzaal. Het 
plan is de gebruikers doodleuk door te verwijzen naar de gymzaal van Pro 
Persona, die helemaal aan de andere kant van het ziekenhuisterrein staat. Dat 
zou betekenen dat de schoolkinderen die gebruik maken van deze zaal 
regelmatig de drukke Wolfhezerweg moeten oversteken. Niet alle kinderen 
komen per fiets naar school, dus zal men lopend naar de Gymzaal moeten. Dat 
kost al gauw ruim achttien minuten lopen heen en ruim achttien minuten lopen 
terug. Plus tijd om jassen etc. aan te trekken – totaal al gauw 40 minuten extra 
per keer gymmen! Allemaal kostbare tijd die van het aantal lesuren afgaat. De 
school heeft nu al moeite om de van hogerhand geëiste stof binnen de 
beschikbare tijd te behandelen! Daar komt bij dat je een groep kinderen niet 
zonder voldoende begeleiding die wandeling kunt laten maken. Volstaat nu één 
leerkracht, dat zullen er dan minimaal twee moeten zijn.

Ik vraag u om uw uiterste inspanning om de sportfaciliteiten in ons mooie dorp 
te behouden. Installeer zonnepanelen op het dak van de gymzaal, plaats een 
flinke zonneboiler voor de douches. Ontkoppel de gemeentelijke sportfaciliteiten 
van het gas en gebruik een warmtepomp op het diepe grondwater om het 
gebouw te verwarmen. Gebruik provinciale, landelijke en Europese subsidies om 
dit te verwezelijken en binnen enkele jaren heeft u de investering terugverdiend! 
Doe dit zowel bij de gymzalen als bij de overige sportaccommodaties binnen de 
gemeente!

Dank u wel voor uw aandacht!


