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Nieuwsbrief 
 
Om te voorkomen dat de geruchten die momenteel de ronde doen een eigen leven 
gaan leiden informeren wij u doormiddel van deze nieuwsbrief  naar de feitelijke en 
actuele stand van zaken. 
 
De Nieuwegeinse hockeyclub is naarstig op zoek naar een nieuwe locatie, omdat de 
Gemeente Nieuwegein de huurovereenkomst met de hockeyclub op gaat zeggen. De 
Gemeente wil op de huidige locatie van de hockeyclub een jachthaven en luxueuze 
appartementen gaan realiseren.  
 
De Gemeente heeft om dit ambitieuze project zo snel mogelijk van start te kunnen 
laten gaan een locatiestudie gedaan. Hieruit zijn 21 mogelijke locaties naar voren 
gekomen. De hockeyclub heeft hiervan meteen 18 locaties afgewezen. Eén van de 
overgebleven mogelijke locaties is op de punt van Plettenburg direct naast ons 
complex. De hockeyclub heeft de Gemeente verzocht de haalbaarheid van deze 
locatie nader te onderzoeken. De punt op zich is echter niet groot genoeg om ook de 
gewenste uitbreiding van de hockeyclub te kunnen huisvesten. Zij willen van twee 
velden naar drie velden en een mogelijkheid voor een 4e speelveld.Vestiging van de 
hockeyclub op deze locatie heeft twee belangrijke aandachtspunten c.q 
probleempunten: niet alle volkstuinen kunnen gehandhaafd blijven en het aspect van 
eventuele geuroverlast moet nader worden onderzocht. Tevens heeft de Gemeente 
met de hockeyclub afgesproken in overleg te treden met onze vereniging. 
 
Op 14 juni heeft het bestuur een onderhoud gehad met de wethouder mw. H. van de 
Berg en twee ambtenaren. De wethouder heeft het bestuur gevraagd na te denken 
over de voorwaarden waarop wij bereid zouden zijn een deel van ons complex af te 
staan, dan wel een verhuizing naar een andere locatie te overwegen. 
 
Het bestuur heeft de wethouder laten weten hiertoe op geen enkele wijze bereid te 
zijn. Wij houden de Gemeente aan de huurovereenkomst tot eind 2026. U kunt er 
zeker van zijn dat het bestuur zich tot het uiterste tegen deze plannen zal verzetten. 
Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, stellen wij u hiervan zo snel mogelijk op de 
hoogte. Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, dan kunt u altijd 
contact met één van de bestuursleden opnemen. 
 
Het Bestuur           03-07-2011 


