
TC/Tubantia Reggestreek 16/09/2014 

Streep door ‘plan Gagelman’  
 

Te weinig draagvlak bij gebruikers voor herinrichting van sportpark, waarvoor 

gemeente nu ook geen geld heeft.  

 

NOOT: De krant citeert een advies van Sportzaken aan het college. De Blos heeft op 

maandag 15 september ingestemd met dit advies. Op de dag dat dit stuk verscheen, 

moest het college nog beslissen. 

 

NIJVERDAL – Er is ruim acht jaar gepraat, overlegd en vergaderd over de herinrichting van 

sportpark Gagelman, maar nu is duidelijk dat het bij plannen maken blijft. Het Hellendoornse 

college heeft namelijk recentelijk een dikke streep door ‘plan Gagelman’ gezet. Volgens 

burgemeester en wethouders is voor de uitvoering onvoldoende draagvlak aanwezig bij de 

gebruikers (sportclubs) en beschikt de gemeente momenteel niet over de benodigde miljoenen 

euro’s om de gewenste herinrichting te kunnen uitvoeren.  

 

Het gemeentebestuur ontving in 2006 een quick-scan van de Grontmij, die werd aangeboden 

door de gebruikers (met uitzondering van voetbalclub De Zweef en korfbalclub NKC’51) van 

sportpark Gagelman en enkele omliggende ondernemers. Zij gaven hierbij aan in meer of 

mindere mate problemen te hebben bij de uitoefening van hun activiteiten en uitten diverse 

wensen voor een toekomstige herinrichting van het sportpark. Die quick-scan vormde 

vervolgens het vertrekpunt voor de opdracht, die de gemeente aan adviesbureau Andres cs. 

gaf voor het maken van een langetermijnvisie (25-30 jaar) voor het sportpark en zijn directe 

omgeving. Begin 2010 werd het rapport openbaar gemaakt, waarin een opzienbarende 

toekomstvisie voor het sportpark werd geformuleerd. Om Gagelman en zijn gebruikers weer 

voldoende ont! wikkelingsmogelijkheden te geven, was het volgens het volgens de opstellers 

van het rapport noodzakelijk om een centrale zone op het sportpark in te richten met 

parkeervoorzieningen en gemeenschappelijke accommodaties (kantines, was- en 

kleedruimtes). Er zou één ontsluiting van deze centrale zone moeten komen aan de westkant 

via de Evenementenweide en de wielerbaan.  

 

Vanaf het begin was duidelijk dat zo’n visie gefaseerd moest worden ingevoerd. Om ruimte 

voor zo’n centrale zone te creëren zouden in eerste instantie twee kunstgrasvelden voor De 

Zweef en DES moeten worden aangelegd ter vervanging van enkele natuurgrasvelden. En op 

termijn zou voor NKC’51 en hockeyclub HCHN ook nog een extra half kunstgrasveld moeten 

worden aangelegd. Vervangende of nieuwe accommodaties zouden in het vervolg in die 

centrale zone moeten worden gebouwd, waarbij werd gestreefd naar een gezamenlijke 

accommodatie voor de voetbalclubs DES en De Zweef en één voor HCHN, NKC’51 en de 

Scheidsrechtersvereniging Nijverdal en Omstreken (SNO).  

 

Bij de presentatie van dat rapport werd direct al duidelijk dat veel gebruikers dit plan absoluut 

niet zagen zitten, waarbij De Zweef en NKC’51 voorop liepen. De clubs gaven aan niet te 

kunnen instemmen met een langetermijnvisie, waarvan ze de gevolgen niet of nauwelijks 

konden overzien. Ze wilden hun eigen accommodaties absoluut niet opgeven en vreesden 

voor kapitaalvernietiging als ze op termijn min of meer zouden worden verplicht een nieuwe 

accommodatie in die centrale zone te bouwen.  



 

De gebruikers kwamen na verloop van tijd met een tegenvoorstel, namelijk dat ze zelf met 

een visie op de toekomst van het sportpark zouden komen. Die gebruikersvisie van wielerclub 

CC’75, muziekvereniging Advendo, HCHN, NKC’51, De Zweef, DES, SNO en Stichting De 

Welle (namens het hier geplande jongerencentrum) werd in mei 2011 aan de gemeente 

aangeboden. In de gebruikersvisie werd weliswaar erkend dat een bepaalde vorm van 

toekomstige samenwerking tussen de gebruikers voor de hand lag, maar concrete voorstellen 

hiervoor ontbraken. Alle verenigingen wilden met hun accommodatie op de huidige locatie 

blijven zitten en gaven verder vooral aan wat hun eigen toekomstwensen waren. Het 

revolutionaire idee van het realiseren van een centrale zone op sportpark Gagelman werd 

opnieuw afgewezen.  

 

Voor het vorige college was daarmee wel duidelijk dat er onder de gebruikers nauwelijks enig 

draagvlak was voor de door de gemeente omarmde langetermijnvisie. De kosten van de 

uitvoering daarvan werden in 2010 op 10,5 miljoen euro geschat, een bedrag dat 

waarschijnlijk aanzienlijk hoger zal uitvallen als nu tot uitvoering zou worden besloten. In de 

meerjarenbegroting 2014 tot en met 2017 is geen eurocent opgenomen voor de uitvoering van 

deze visie. Vanwege de economische crisis, bezuinigingen van het rijk en overdracht van 

allerlei rijkstaken naar de gemeenten is ook de financiële situatie van de gemeente 

Hellendoorn allerminst rooskleurig. Vandaar dat het college nu weinig anders kon doen dan 

de knoop doorhakken en een streep door ‘plan Gagelman’ zetten 


