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LS, 
 
Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn; turnvereniging Educa in de lokale media pleitend voor haar 
sterke wens om een nieuwe accommodatie te betrekken, waarin men de zware turntoestellen 
permanent kan laten staan. De wens om niet iedere dag een uur te besteden aan op- en afbouwtijd is 
één van de voordelen die het oude Gamma pand aan de Noordkade biedt ten opzichte van de sporthal 
van het KW1 college aan de Muntelaar in Veghel. 
 
Hieronder een overzicht 

 Noordkade KW1c 
Permanente zaalinrichting Ja Nee 
Tribune voor ouders, verzorgers, familie Ja Nee 
Voldoende opbergruimte n.v.t. Nee 
Geschikte aanvangstijden Ja Ja 
Aantrekkelijke locatie Ja Nee 
Zaalinrichting / flexibiliteit Ja Nee 

 
Tot zover de voorkeur van Educa. 
U als gemeenteraadsleden hebben echter een breder belang af te wegen; Past het bij onze 
sportambities? Schept het geen precedent t.o.v. andere (turn)verenigingen? Past het bij onze 
toekomstvisie t.a.v. sporthallen in Veghel? Hoe verhoudt de investering zich t.o.v. het alternatief? 
 

Past het bij onze sportambities? 

 
Uitsnede van sportnota Meierijstad sportief in beweging naar 2030. 

 
Ja dus. Natuurlijk begrijpen wij als vereniging dat het geen zaak is van u vraagt, wij draaien. Echter het 
is van belang dat als er keuzes gemaakt moeten worden, dat de wensen van de vereniging daarin in 
alle redelijkheid worden meegewogen. Educa staat op een kruispunt en de keuze is cruciaal; blijft de 



zaalinrichting permanent – zoals nu in de Beemd - of gaan we terug naar af en worden we een minder 
aantrekkelijke vereniging omdat we in de praktijk niet altijd alle toestellen kunnen opbouwen? Wij 
vrezen dat dit leden gaat kosten.  
Om een vergelijk te maken met andere grote plaatsen om ons heen; Uden, Rosmalen, Best, 
Valkenswaard zien allemaal het belang van een zaal met permanente inrichting en hebben dit kunnen 
realiseren. 
 

Schept het geen precedent ten opzichte van andere turnverenigingen? 
Wellicht speelt dit in Schijndel. Wij constateren echter dat turnvereniging Dioscuri uit St. Oedenrode 
een centrale turnaccommodatie krijgt in MFA de Groene Long. Daarnaast is de turnvereniging in 
Schijndel (voormalig Turondo) overgenomen door Gympoint en dus niet afhankelijk van vrijwilligers. 
 

Past de Noordkade bij onze toekomstvisie t.a.v. sporthallen in Veghel? 
Waarschijnlijk niet. Begrijpelijk investeert de gemeente niet graag in bezit van commerciële 
verhuurders. Dat er ondanks deze wetenschap door de wethouder wordt meegedacht met onze 
vereniging waarderen wij ten zeerste. 
Het capaciteitsprobleem is inmiddels opgelost want inmiddels is de sporthal van het KW1c te huur via 
de gemeente. Alle beschikbare uren buiten de schooluren worden afgenomen door de gemeente.  
 

Hoe verhoudt de investering zich t.o.v. het alternatief? 
Gelijk. Naar schatting is de investeringsbehoefte tussen beiden opties nagenoeg gelijk (EUR 350k voor 
5 jaar inclusief huur en verbouwing)1. 
 

Huidige stand van zaken / laatste ontwikkelingen 
Het afhandelen van de noodzakelijke bestemmingswijziging aan de Noordkade verloopt nog steeds 
moeizaam, waardoor de verhuurder ook niet concreet kan/wil worden richting onze vereniging. Tel 
daar de geschiedenis met de gemeente en het stroeve proces tussen verhuurder en vereniging bij op 
en wij kunnen niet tot een andere conclusie komen dat verhuizing naar de Noordkade niet realistisch 
is. 
Inmiddels hebben we vernomen dat er wordt nagedacht over een overname van de sporthal van het 
KW1c. Dit biedt nieuwe kansen. Naast de noodzakelijke verbouwing voor uitbreiding van opbergruimte 
en tribune is het realiseren van een eigen zaaldeel waar onze vereniging het turnmateriaal wél kan 
laten staan een unieke kans. Het is immers beter te investeren in vierkante sportmeters dan in 
opbergruimte. Wij willen de gemeenteraad vragen ons hierin te steunen en de wethouder verzoeken 
deze optie te onderzoeken. 
 
Op deze manier is Educa structureel verzekerd van een geschikte accommodatie én dragen we op een 
verantwoorde manier bij aan de ambities van de gemeente! 
 
Namens bestuur van GTV Educa. 
Met vriendelijke groet, 
 
A. van Boxmeer 

 
1 Gebaseerd op aannames m.b.t. landelijk bekende gemeentelijke huurprijzen en verbouwingskosten. 



 



 




