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Agendapunt 7 – Algemene Ledenvergadering v.v. Sliedrecht  

Vrijdag 26 augustus 2016  

  

  

Stand van zaken nieuwe accommodatie   

  

In de algemene ledenvergadering van 6 november 2015 hebben wij u geïnformeerd en 

schetsen/tekeningen getoond voor onze nieuwe (kleedkamer) accommodatie.  

Sinds die tijd is er veelvuldig overleg gevoerd met architect en gemeente om invulling te geven aan 

onze wensen. Diverse versies van tekeningen zijn over en weer gegaan en is prijstelling opgemaakt. 

Dit alles om te komen tot een bestek klare opdracht wat wij in de markt zouden kunnen zetten. Op 

dat punt waren wij in de laatste fase beland.   

  

In juni jl. heeft de gemeenteraad het besluit genomen om een verder onderzoek in te stellen naar de 

invulling van het recreatief knooppunt en de economische haalbaarheid om invulling te geven aan 

bedrijven/kantoren van het gebied waar wij nu op zitten. In juni 2017 zal de gemeenteraad definitief 

een besluit nemen over het wel/niet doorgaan van het recreatief knooppunt en dus ook over het wel 

of niet verhuizen van de vv.  

  

Mede doordat er positieve signalen zijn vanuit de markt voor gegadigden voor ons terrein heeft 

wethouder Len van Rekom ons benadert of wij mee wilden denken aan het volgende plan.   

  

Dit alles om de volgende reden:  

Stel dat wij eind dit jaar semi permanent gaan bouwen en in juni 2017 besluit de gemeenteraad dat 

wij weggaan zou je kunnen stellen “is dat wel zo slim” en is dat voor een ieder geen kapitaalverlies. 

Dit mede omdat de gemeente de verplichting heeft om de verhuizing naar een nieuw complex te 

bekostigen.  

  

In de afgelopen 2 maanden zijn dan ook gesprekken gevoerd met de gemeente over het plan dat er 

tijdelijke extra voorzieningen worden getroffen als overbrugging. Als in juni 2017 duidelijkheid is over 

de toekomst kan gewerkt worden aan een definitief permanente voorziening hier of aan de overkant.  

  

Als bestuur hebben wij aangegeven dat wij hierin willen meedenken alleen als het een win – win 

oplevert mede omdat wij een aantal financiële verplichtingen zijn aangegaan.  

  

In de ledenvergadering willen wij de leden daarover een nadere toelichting geven en vragen of jullie 

de visie  van het bestuur delen. Uiteraard is ook ruimte om vragen te stellen.  

   


