WOC en de SVvM hebben i.v.m. de bezwaarprocedure voor de
omgevingsvergunning voor baanuitbreiding en voor een nieuw clubhuis de
op 15 april 2019 een informatief overleg gehad.

Bij dit overleg waren aanwezig:
namens WOC dhr C. Korvinus en dhr A. Gast
namens de SVvM dhr P.J. van den Broek, dhr R. Ruijterman en dhr E.G.M.
Prins

Conclusies van dit gesprek zijn:

1.Van beide kanten wordt het op prijs gesteld om met elkaar als goede
buren overleg te hebben en elkaar te informeren over de wederzijdse
belangen, zodat daarmee zoveel als redelijkerwijs mogelijk rekening
gehouden kan worden.

2.WOC wil een sociale tennisclub zijn waar met name spel, ontspanning
en sociale contacten de belangrijkste bepalende elementen zijn. Dit wil zij
doen door het karakter van de vereniging te behouden binnen de ruimte
zoals het nu is. Daarin past een bescheiden rol voor het wedstrijd element
en de competitie met 2 toernooien per jaar.
Verstoring naar de omgeving hoeft daarom niet op te treden. Hooguit een
afsluitende borrel ter afsluiting van een toernooi.

3.WOC wil het complex met één tennisbaan uitbreiden om daarmee te
voorzien in extra capaciteit met name voor de jeugd.
Het clubhuis wil de vereniging vernieuwen. Het houdt uitsluitend de
functies zoals bedoeld voor sport ondersteunende activiteiten.
Het bestuur is verantwoordelijk voor verpachting en gebruik.
Er hoeft volgens WOC geen vrees te zijn dat het clubhuis in de toekomst
voor andere activiteiten beschikbaar gesteld gaat worden, waardoor meer
verstoring van de rust in de omgeving zou gaan optreden.

4.Zowel WOC als SVvM willen de kwaliteiten van de unieke natuurlijke
omgeving in stand houden en zo mogelijk verbeteren.
Een groene buffer rondom het tenniscomplex kan hieraan bijdragen.
Enerzijds draagt het eraan bij dat er in een natuurlijke omgeving getennist
kan worden zonder storende invloeden van buiten af. Anderzijds zorgt
zo'n groene buffer ervoor dat het sportcomplex niet het ruimtelijke beeld
in de omgeving domineert.
Het is de bedoeling dat de aanpassingen van de groene zoom vooral bij de
picknick plaats en de Brouwerskolk in het kader van de extra baan hierin
gaan voorzien.
De plannen van WOC zijn gewoon openbaar en kunnen ingezien worden
bij de gemeente.
De SVvM zal hiervoor contact opnemen met de gemeente.

5.De lichtmasten zijn onlangs voorzien van nieuwe LED-armaturen die een
helderder licht geven. Er wordt aan gewerkt om er voor te zorgen dat de
verlichting alleen brandt bij de banen waarop gespeeld wordt en dat de
verlichting na 23.00 uit is (overeenkomstig het landelijk activiteiten
besluit voor lichtmasten bij sportaccommodaties).

6.Uit het oogpunt van sociale veiligheid is een verbetering van de
openbare verlichting op het parkeerterrein wenselijk. Omdat in deze
omgeving zo min mogelijk lichtvervuiling wenselijk is zou bij de gemeente
bepleit kunnen worden om slimme straatverlichting aan te leggen met
sensoren en groene LED-verlichting. Deze beperken de lichtuitstraling en
zijn alleen aan als er personen in de buurt zijn.

