Vlissingen, 27 april 2020
Betreft: Vragen artikel 34 RvO fusie Vlissingse tennisverenigingen

Geacht college,
De afgelopen twee jaren hebben er gesprekken plaatsgevonden door het college i.c. de
verantwoordelijk wethouder en de Vlissingse tennisverenigingen LTC De Schelde, LTC DOS
en TC Souburg. De tennisverenigingen kampen met sterk teruglopende ledenaantallen die
het voortbestaan van de individuele verenigingen op termijn bedreigen. Daarbij heeft LTC
DOS hoge kosten om hun banen bespeelbaar te houden wegens overwaaiend zand van de
Nolledijk.
De besprekingen zijn indertijd geïnitieerd door de toenmalige portefeuillehouder. Een nieuw
gezamenlijk tennispark en een fusie van de drie verenigingen vormen de kern van de
besprekingen.
Het huidige sportcomplex Baskensburg was een van de mogelijke locaties voor het nieuwe
tennispark. Bij de behandeling van het RVS Baskensburg hebben POV, PvdA en CDA
gevraagd of Baskensburg nog een optie was voor de vestiging van een nieuw tennispark. De
beantwoording door het college was duidelijk:
“Qua locatie en qua maatvoering en technische specificaties zou dit een mogelijkheid
kunnen zijn. In verband met de voorgestelde ontwikkeling van het bedrijventerrein en het
voorbereidingsbesluit is dit geen optie”.
In vervolg hierop hebben de fracties van de POV, de PvdA en het CDA de volgende vragen:
1. Op welke manier staat de ontwikkeling van het bedrijventerrein de vestiging van een
tennispark in de weg?
2. In antwoord op een schriftelijke vraag van de PvdA voor de raadsververgadering van
16 april, geeft het college aan dat meerdere locaties voor een nieuw tennispark door
de tennisverenigingen zijn afgewezen. Kunt u aangeven om welke locaties dit gaat en
wat de overwegingen zijn van de tennisverenigingen om deze locaties af te wijzen?
3. Wat zijn voor het college de resterende optionele locaties voor de vestiging van een
nieuw tennispark?
4. Als Vrijburg een van de locaties is; hoe staan de tennisverenigingen tegenover deze
locatie?
5. Is de huidige locatie van Gemeentewerken aan de Vredehoflaan, na de
ingebruikname van de nieuwe locatie op het bedrijventerrein Souburg, een optie voor
een nieuw tennispark?
6. Hoe staan de verenigingen tegenover deze locatie?
7. Mocht het komen tot een nieuw tennispark, wat zijn dan de ideeën voor een nieuwe
bestemming van de vrijkomende tennisparken?

8. In juli 2019 hebben de gezamenlijke Vlissingse tennisverenigingen een business
case ingeleverd voor een nieuw tennispark op Baskensburg. Waarom is daar door
het college tot op heden nog niet op gereageerd, en wanneer verwacht het college
daarop te reageren?
9. Wanneer zijn de tennisverenigingen ingelicht dat Baskensburg geen optie meer is als
locatie voor een nieuw tennispark?
10. Klopt het dat de gemeente eist dat de verenigingen fuseren voordat er over de locatie
nieuw tennispark een besluit wordt genomen?
11. Kunt U aangeven of, en zo ja op welke wijze, de Sportraad een rol speelt, of
gespeeld heeft, in de plannen van de verenigingen én de besluitvorming van de
Gemeente?
12. Hoe ziet het college het vervolg van de besprekingen over de fusie en een nieuw
tennispark?
Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet,
Met vriendelijke groet,
Pim Kraan
Ruud Kleefman
fractie POV

Frances Oreel
fractie PvdA

Coen Bertijn
fractie CDA

