
MOTIE “vreemd aan de orde van de dag” 

Huisvesting TVIJ 

via griffier@velsen.nl 

 

Aan de voorzitter van de Raad 

 

Geachte voorzitter, 

 

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 41, lid 6, Reglement van Orde 

een motie vreemd aan de orde van de dag indienen met als onderwerp ‘Huisvesting TVIJ’, in 

de de raadsvergadering van 31-03-2021. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

De raad van de gemeente Velsen constateert dat: 

 

● Het college in collegebericht 131885-2020 van 15 december 2020 aangeeft dat TVIJ 

voor 1 juni 2022 haar huidige onderkomen ‘De Springplank’ in Velserbroek moet 

verlaten om herontwikkeling van die locatie mogelijk te maken 

● Het college in beantwoording van raadsvragen van D66Velsen en PvdA over het 

huisvestingsvraagstuk van TVIJ geen garanties kan geven dat dit voor de huidige 

verlenging van het huurcontract tot juni 2022 is opgelost 

● De vereniging TVIJ en haar leden daardoor in grote onzekerheid verkeren over het 

voortbestaan van de vereniging 

 

 

De raad van de gemeente Velsen overweegt dat: 

 

● Er blijkens de beantwoording van raadsvragen van D66Velsen en PvdA momenteel 

geen concrete plannen zijn voor herontwikkeling van locatie De Springplank, noch 

dat de daartoe benodigde bestemmingsplanwijziging door de raad is geaccordeerd 

● Het evengoed wel wenselijk zou zijn voor zowel TVIJ (die daardoor haar eigen hoge 

ambities kan verwezenlijken) als de gemeente (die daardoor een relatief onrendabele 

locatie af kan stoten en die ten behoeve van de nodige woningbouw opnieuw kan 

ontwikkelen) dat er een nieuwe passende accommodatie wordt gezocht 

● Het echter onwenselijk zou zijn wanneer een unieke sportvereniging als TVIJ van het 

een op het andere moment op straat zou komen te staan zonder dat er een 

alternatieve accommodatie daadwerkelijk beschikbaar is, en daarmee de facto zou 

ophouden te bestaan 

 

 

 

 



En verzoekt daarom het college: 

 

● Het huurcontract van TVIJ voor sporthal 'De Springplank' telkens met een jaar te 

verlengen zolang er geen herontwikkeling van de locatie plaatsvindt en er geen 

alternatieve huisvesting is gevonden. 

 

● Aan het zo nodig verlengen van het huurcontract de voorwaarde te verbinden dat 

beide partijen – zowel de gemeente als TVIJ – onderwijl een onverminderde 

inspanning blijven leveren om een passende nieuwe accommodatie te vinden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toelichting: 

 

In de raadsvergadering van oktober 2020 heeft het bestuur van TVIJ voor het eerst in de 

raad ingesproken over het huisvestingsvraagstuk van de vereniging. Het voortbestaan van 

de vereniging wordt bedreigd door de aangekondigde sluiting van haar huidige 

accommodatie. De vereniging heeft hoge ambities en wilt graag doorgroeien. Sporthal ‘De 

Springplank’ in Velserbroek biedt daar geen ruimte aan, en is tevens door de relatief lage 

bezetting, relatief monofunctionele rol en taakstelling die de gemeente heeft op het gebied 

van sportaccommodaties, ook voor de gemeente niet aantrekkelijk om in de huidige vorm te 

behouden. De gemeente heeft daar mede door de huidige financiële situatie sowieso weinig 

ruimte voor. Op langere termijn is voortzetting van sporthal ‘De Springplank’ dan ook niet 

houdbaar. 

 

Om zowel ruimte te kunnen geven aan de ambities van TVIJ om op hoog niveau mee te 

kunnen blijven doen in de trampolinesport, als aan de gemeentelijke wens om (gemeentelijk) 

vastgoed effectiever te gebruiken, is het zaak dat er voor TVIJ een nieuwe accommodatie 

wordt gezocht. Deze zoektocht loopt al enige tijd, maar heeft vooralsnog geen concrete 

resultaten opgeleverd. Ondertussen zou het huurcontract van TVIJ voor de huidige 

accommodatie niet verder worden verlengd dan juni 2022. 

 

Naarmate de tijd verstrijkt en juni 2022 dichterbij komt, wordt het voortbestaan van TVIJ 

onzekerder. Zonder accommodatie kan de sport niet worden uitgevoerd en zou de 

vereniging na 120 jaar de facto ophouden te bestaan. Dat zou een zeer spijtig verlies van 

een unieke vereniging en haar vele leden betekenen. 

 

Met deze motie trachten de indieners dan ook te bewerkstelligen dat TVIJ de zekerheid 

heeft te kunnen blijven bestaan, mits zowel de vereniging als gemeente zich onverminderd 

in blijven zetten voor, en in constructief gesprek blijven over, een nieuwe accommodatie. 

Zodoende wordt zowel recht gedaan aan de ambities van TVIJ, als de wens van de 

gemeente de locatie te herontwikkelen en vastgoed efficiënter te gebruiken.   

  

Datum: 31-03-2021 

 

Naam    Fractie 

 

Bas de Ruig   D66Velsen 

 

Ben Hendriks   PvdA 

 

Leen de Winter  ChristenUnie 

 

Annekee Eggermont  CDA 

 


