Soest, 19 februari 2018

Geachte leden van de gemeenteraad,
Ruim anderhalf jaar geleden, voor de zomer van 2016, ontving ik de meeste van u op onze
voetbalclub vv Hees. U maakte destijds met een touringcar een rondgang bij een aantal
sportverenigingen. Het bezoek aan onze club duurde maar kort, maar heeft bij vele van u wel
duidelijk gemaakt dat ons clubgebouw, inclusief de kleedkamers, een stevige opknapbeurt nodig
hebben.
Rond 2009 droegen wij ons clubgebouw, wat tot aan die tijd altijd van ons zelf was, over aan de
gemeente. Bij deze overdracht heeft de gemeente toegezegd dat er periodiek onderhoud zou
plaatsvinden. Veel daarvan vond tot op heden niet plaats. Ook is aangegeven dat we tot minstens
2028 gebruik konden maken van het huurcontract dat er is met ASR.
In de voorgaande 7 jaar heb ik als bestuurder van vv Hees veel tijd en aandacht besteed aan het op
orde krijgen van de accommodatie van vv Hees. Aan alle initiatieven die er zijn geweest om de
financiële- en gebouwelijke situatie van de sport in Soest op orde te krijgen namen wij actief deel.
Ook hebben wij als ‘goede buur’ actief deelgenomen aan het zogeheten ‘Bosstraat-overleg’. Een
overleg waarin de sportbestuurders van alle sportverenigingen die aan de Bosstraat zijn gelegen met
elkaar in gesprek gingen. Dit om het verkeers-/parkeerinfarct waarvan sprake is op de Boststraat en
de uitbreidingswensen van een tweetal sportverenigingen in een goed voorstel uit te werken. Dit
overleg is intensief geweest en leidde uiteindelijk tot een concreet voorstel. Een voorstel waarin wij
als goede buur hebben aangeboden om SEC op ons terrein te laten huisvesten. SEC heeft toen direct
aangegeven hier niet op in te willen gaan. Aan SEC is toen toegezegd dat zij nog met een alternatief
scenario konden komen. Het alternatief dat door SEC is gedaan is later afgewezen.
Wij hebben het voorstel om SEC naar ons toe te laten komen gedaan onder de voorwaarde dat als
een ecologisch onderzoek zou uitwijzen dat dit zou kunnen. De beantwoording van deze vraag heeft
altijd los gestaan van de belofte dat wij hoe dan ook konden blijven op de huidige locatie.
In juni 2017 is ons nogmaals verteld dat wij konden blijven als SEC niet bij ons op het terrein zou
komen. De voorzitter van de Sportfederatie feliciteerde ons toen: ‘vv Hees zou in ieder geval kunnen
blijven daar waar zij nu zit en de beschikking krijgen over een nieuw clubgebouw met kleedkamers
en een kunstgrasveld.´ Er is toen ook gesproken om in gesprek te gaan het projectbureau van de
gemeente om voorwerk met elkaar te doen.
De uitkomsten van het ecologisch onderzoek bleken echter iedere keer langer te duren (start maart
2017- einde oktober 2017) en ondanks onze vele informatieverzoeken hoorden wij lange tijd niets
inhoudelijks van de gemeente. Tot 1 november 2017. Toen werden wij uitgenodigd bij de wethouder
in haar kantoor. Tijdens dit gesprek deelde zij ons in een rechte lijn mede dat SEC niet naar vv Hees
komt, dat het ecologisch onderzoek heeft uitgewezen dat uitbreiding rondom Hees niet mogelijk is,
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dat ASR ons wil verplaatsen naar een ‘minder oud bos’, een ondernemer een natuurgegraafplaats wil
starten op onze huidige accommodatie en dat zowel SEC als vv Hees gezamenlijk moeten verhuizen
naar een perceel naast de atletiekvereniging en nu dan mogelijk weer erachter. Waarvoor vier
voetbalvelden aan bos moeten worden gekapt en mogelijk een dassenburcht verplaatst.
In het gesprek met de wethouder op 1 november 2017 heb ik allerlei inhoudelijke argumenten
ingebracht om het voorstel van de wethouder te kunnen begrijpen. De wethouder heeft dit op een
niet chique wijze afgekapt.
De mededeling van de wethouder over het verplaatsen van vv Hees zagen wij als bestuur totaal niet
aankomen. In de jaren daarvoor werkten we andere scenario’s met elkaar uit. Het heeft ons ook echt
een paar weken gekost om dit te kunnen begrijpen. Dit is niet gelukt. We begrijpen het nog steeds
niet. We hebben een documentenonderzoek gedaan, een procesanalyse en een meningspeiling
gehouden onder onze leden. Aan 235 leden is de meningspeiling gestuurd en het respons was 215.
Bijna 80% van hen stelde op de huidige locatie te willen blijven.
Het proces is troebel en het pad willekeurig. Wij kunnen de procesgang via e-mailverkeer en andere
correspondentie overleggen, indien u dit wenst.
In de voorgaande 7 jaar heb ik mij maximaal ingezet om de afspraken die gemaakt zijn tussen vv
Hees en de gemeente na te laten komen. Ook heb ik daar waar mogelijk deelgenomen aan cluboverstijgende belangen en de sport van Soest in het algemeen. Helaas is de uitkomst tot op heden
nihil. Het is nog steeds niet duidelijk wat er, ondanks alle toezeggingen, met ons gaat gebeuren.
Helaas lukt het mij niet om aanwezig te zijn bij het sportdebat van dinsdag 20 februari aanstaande en
daarom deze brief. Middels deze brief wil ik duidelijk maken wat het standpunt van vv Hees is en
deze is helder: Wij willen blijven op de plek waar we nu zitten en dit wordt gedragen door onze
leden.
Wij zijn ervan overtuigd dat als wij beschikken over een volwaardige accommodatie (clubhuis met
kleedkamers en een kunstgrasveld) wij kunnen doorgroeien in ledenaantal tot een middelgrote
voetbalvereniging. Het geld is inmiddels gereserveerd om dit te realiseren.
Wij zijn een gezonde vereniging, met goede perspectieven en een hoog commitment onder leden.
Wij zijn daar trots op. Onze leden wachten met mij en overig bestuur, nu 7 jaar op acties die liggen
bij de gemeente en worden dagelijks geconfronteerd met de zichtbare gevolgen van het niet
nakomen van de afspraken. Daar komt bij dat hen een lange weg van verhuizen en opnieuw wachten
in het vooruitzicht is gesteld. Het college vraagt om snelle besluitvorming in haar nota. Terecht. Maar
een verhuizing is opnieuw, in haar effecten een meerjarenplan, omkleed met ontheffingen,
verkeersontsluiting en alle procedures daaromtrent. Wij zien een logische, heldere, gedragen stap
die past in eerder gedane toezeggingen en in context: vv Hees houden op haar huidige locatie. Daar
heeft zij toekomst en optimaal draagvlak en maximale haalbaarheid.
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Onze (nieuwe, aangepaste) accommodatie kan een bruikbaar onderdeel worden voor andere
verenigingen (Sportclubs, BSO, scholen en meer in de buurt). Wat van ons is, is van onze omgeving.
En door te blijven zitten waar we nu onze plek hebben, voorkomen we dat er nog meer verkeer- en
parkeerdrukte ontstaat op de Bosstraat.
Ik hoop dat u als politiek partij voor de verkiezingen een duidelijk standpunt inneemt over de
toekomst van Hees.
Bied de kiezer een duidelijk standpunt, zodat zij een eerlijke keuze kan maken.
Met een groet,

Ed Knies
Voorzitter vv Hees
06-10540016
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