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Voetbalvereniging De Zweef en korfbalclub NKC’51kunnen zich niet vinden in de uitgangspunten van 
de toekomstvisie voor sportpark Gagelman en directe omgeving. Beide clubs zijn niet bereid hiervoor 
zelf diep in de buidel te tasten.  
 
NIJVERDAL – In de in opdracht van de gemeente Hellendoorn opgestelde en inmiddels door de Be-
stuurscommissie voor Lichamelijke Opvoeding en de Sport (BLOS) goedgekeurde toekomstvisie blijft 
onduidelijk wie de uitwerking van dit plan gaat betalen. Volgens adviesbureau Hopman & Andres gaat 
het om een investering van een slordige 10,5 miljoen euro. 
 
De gemeente Hellendoorn heeft hiervoor de komende jaren geen geld op de plank liggen en verwacht 
in elk geval dat ook de gebruikers meebetalen. Dat heeft onder meer betrekking op de aanleg van 
kunstgrasvelden op Gagelman. 
 
Wat De Zweef en NKC’51 echter nog het meeste dwars zit, is dat zij zelf volledig moeten opdraaien 
voor de kosten van de toekomstige verhuizing van hun clubgebouwen naar de ‘centrale strip’ op 
Gagelman. Daarvan is sprake zodra de levensduur van de bestaande accommodaties ten einde is. 
 
Renovatie of nieuwbouw van een clubgebouw op de huidige locatie aan de rand van Gagelman is niet 
toegestaan, daar dit strijdig is met het uitgangspunt van de toekomstvisie om alle gebouwen te 
concentreren bij de centrale parkeerplaats voor auto’s en fietsen.  
 
Preses De Zweef: ‘Dit is voor ons onhaalbaar’  
 
Voorzitter Erik Heuver van voetbalvereniging De Zweef zei tijdens de behandeling van de toekomstvi-
sie voor sportpark Gagelman en directe omgeving tijdens de BLOSvergadering dat dit plan voor zijn 
club ‘niet haalbaar is’. „Wij zien echt geen mogelijkheden om een miljoen euro of meer op tafel te 
leggen als er een nieuw clubgebouw moet worden neergezet. Dat zou betekenen dat we de contribu-
tie nu al moeten gaan verdubbelen en daarmee prijzen we ons als voetbalclub volledig uit de markt”, 
stelde Heuver. 
 
Hij kreeg bijval van secretaris Marloes Feddes van de korfbalclub NKC’51, die aangaf dat dergelijke 
hoge investeringen ‘gewoon niet te dragen zijn door onze leden’ en slechts kunnen leiden tot een ‘on-
aanvaardbare contributieverhoging’. 
 
Ze vervolgde dat het clubgebouw van NKC’51 nog zeker dertig jaar meegaat en het bestuur eigenlijk 
geen meerwaarde ziet om het clubgebouw op termijn naar de ‘centrale strip’ te verhuizen. Feddes 
geeft aan dat het opstellen van deze toekomstvisie sowieso al de nodige onrust binnen NKC’51 
teweeg heeft gebracht, daar hierbij ook naar voren is gekomen dat outdooractiviteitencentrum De Wil-
genweard aan de Sportlaan uitbreidingsplannen heeft en daarbij met ‘een begerig oog’ naar de 
huidige locatie van ‘buurman’ NKC’51 kijkt. 
 
In de toekomstvisie wordt geadviseerd om De Wilgenweard voorlopig gebruik te laten maken van een 
strook grond langs de Regge en het outdoorcentrum pas op lange termijn te laten uitbreiden in de 
richting van de NKC’51-accommodatie. Op deze locatie is onder meer een aantal trekkershutten ge-
pland. 


