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AANVULLEND KREDIET VOOR BOUW 

NIEUWE SPORTHAL 

Op 10 februari jl. is de gemeenteraad 

uiteindelijk toch akkoord gegaan met het 

verstrekken van een aanvullende krediet 

voor de nieuwe sporthal. 

Er is sprake van een enorme stijging van 

de bouwprijs van de nieuwe sporthal. De 

raad is door de wethouder geïnformeerd 

over de onderbouwing hiervan. 

De raadsleden keken natuurlijk ook naar 

de hoogte van de investeringskosten en 

van 11,4 miljoen. Sommige partijen 

wilden dat er nieuwe afwegingen 

gemaakt zouden kunnen worden. 

Dat verzoek kreeg geen meerderheid in 

de raad. 

De aanbesteding kan dan ook nu worden 

afgerond met het geven van de opdracht 

aan de aanbieder die bereid is om voor 

11,4 miljoen Sportboulevard De Engh uit 

te breiden en aan te passen. 

De door de SFS aan de raad nog 

verzonden brief waarin werd opgeroepen 

na 10 jaar nu toch eens een definitief 

besluit te nemen is door meer partijen 

ingebracht in de discussie. Dit leidde ook 

tot de toezegging dat de prijsstijging niet 

wordt vertaald in een nieuwe aanpassing 

van de huurtarieven. De wethouder heeft 

aangegeven de huidige besluitvorming 

over de tariefverhoging af te ronden met 

dit jaar nog een evaluatie. 

Hij kon geen garanties geven voor de 

toekomst. 

 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 

Op 16 maart vinden de 

gemeenteraadsverkiezingen plaats. Vele 

keren was het gebruik om voorafgaand 

aan de verkiezingen een sportdebat te 

organiseren. 

Gezien de discussie over het aanvullend 

krediet, de vele debatten die plaats 

vinden, het tot afgelopen dinsdag 

onbekende verloop van de COVID-19 

maatregelen heeft het bestuur besloten 

geen sportdebat te organiseren. 

Eind vorig jaar is op initiatief van de SFS 

uitgebreid gesproken met de 

raadsfracties gesproken over sport en 

bewegen en het belang daarvan voor het 

leefklimaat in Soest/Soesterberg. Enkele 

weken geleden heeft er een 

terugkoppeling plaats gevonden naar de 

bij de SFS aangesloten leden. 

De SFS heeft wel het initiatief genomen 

en daarover afspraken gemaakt met de 

griffie dat begin mei een avond/dag 

wordt belegd waarop de raadsleden 

kunnen kennis maken met de sport in 

onze gemeente. Over de inhoud en opzet 

wordt op dit moment nog overlegd. 

Daarnaast zal in de Soester Courant van 

2 maart a.s. in het kader van de 

verkiezingen zowel de SFS als alle 

politieke partijen een inbreng leveren 

over wat de komende raadsperiode 

belangrijk is op het gebied van sport en 

bewegen en wat de politieke partijen 

daarover hebben opgenomen in hun 

programma. Wij zijn benieuwd naar hun 

uitspraken en toezeggingen. 

 

PROVINCIAAL SPORTAKKOORD 2022 

UTRECHT 

Op 17 februari heeft de wethouder sport 

van Soest evenals wethouders van 

andere gemeenten in de Provincie 

Utrecht met de Provincie een 

Sportakkoord 2022 afgesloten. Dit is 

deels aanvullend op het plaatselijk 

afgesloten Sportakkoord. In het akkoord 

worden afspraken gemaakt waarin de 

Provincie Utrecht de gemeenten in haar 

provincie sport en bewegen kan 

versterken. De tekst van het Provinciaal 

Sportakkoord Utrecht is terug te vinden 

op de website 

www.sportfederatiesoest.nl.  
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CORONAMAATREGELEN 

In de periode tot en met 25 februari 

worden stapsgewijs de 

coronamaatregelen opgeheven. Voor de 

sportverenigingen geldt dat ze weer 

terug kunnen naar het “oude”: trainen, 

competitie, kantine open, bezoekers bij 

de trainingen en wedstrijden. Het 

verenigingsleven kan weer worden 

opgestart. Dat zal wennen zijn, en zal 

ook veel inspanningen vragen van 

bestuur en vrijwilligers. 

Het bestuur van de SFS is natuurlijk 

benieuwd naar waar u tegen aanloopt, 

en waar de SFS wat voor haar leden kan 

betekenen. 

Laat het ons weten. 

 

OPEN STELLEN 

SPORTACCOMMODATIES TIJDENS DE 

ZOMERVAKANTIE 

Het openstellen van de 

(buiten)sportaccommodaties tijdens de 

zomervakantie was een onderwerp dat 

tijdens de ALV in juni 2021 aan de orde 

kwam. Voor een deel werd dit gevoed 

door ervaringen van overlast. 

De SFS is met de gemeente in gesprek 

om duidelijkheid te krijgen hoe in de 

zomer 2022 dit te regelen. 

Zaken die daarbij aan de orde zijn 

betreffen o.a. verantwoordelijkheden, 

hoe is het toezicht te regelen/geregeld. 

Een mogelijkheid is echter ook om 

tijdens de zomervakantie op sommige 

momenten een programma aan te 

bieden met name voor de jeugd, die 

“vertier” zoekt. 

De sportverenigingen worden gevraagd 

ons als SFS aan te geven hoe hier 

invulling aan te geven en welke acties 

daarvoor uitgezet zouden moeten 

worden. 

 

BESTUUR 

Afgelopen jaar zijn twee van de drie 

vacatures in het bestuur ingevuld. Het 

bestuur behoort uit ten minste vijf 

personen te bestaan. We komen daarom 

graag nog in contact met kandidaten, die 

willen helpen sport en beweging te 

promoten en de belangen van de 

verenigingen te behartigen. Tijdsbeslag 

is ongeveer een dagdeel (avond) per 

week voor vergadering en bezoeken van 

verenigingen. 

Wie helpt ons om het bestuur uit te 

breiden? 

Meer informatie bij een van de 

bestuursleden. 

 

Vragen/reacties/aanmelden ? 

Mail naar  

secretaris@sportfederatiesoest.nl  

met alle vragen en/of opmerkingen en/of 

aanmelden voor bestuursfuncties. 
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