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Geachte leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,
Middels dit schrijven informeren wij u over recente ontwikkelingen aangaande sportpark de Markiezaten. Naar aanleiding
van een gezamenlijk verzoek van tennisvereniging LTC Olympia, Stichting Support 4 Top Talent en sportcentrum de
Karmel is ingestemd met het faciliteren van de uitbreiding van sportpark de Markiezaten.
Ta/entencentrum & verenigingstennis
De initiatiefnemers hebben enerzijds de ambitie om een tennistalentencentrum te realiseren, met een regionale
uitstraling. Dit sluit aan bij de gemeentelijke sportambities, om de verbinding topsport- breedtesport te verbeteren ,
ondermeer door het faciliteren van een passende infrastructuur voor talentontwikkeling . Anderzijds is het doel van de
initiatiefnemers om een positieve impuls te geven aan LTC Olympia, de huidige gebruiker van het sportpark. De
vereniging kan met deze uitbreiding en de samenwerking met de stichting en het sportcentrum doorgroeien naar sterke
vereniging , een doelstelling binnen het sportbeleid.

Met het recentelijk gerenoveerd sportcentrum de Karmel als binnenlocatie is een eerste stap gezet voor de realisatie van
een talentencentrum . Met de toevoeging van een buitenlocatie met passende ondergrond is de realisatie van een
talentencentrum mogelijk. De Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNL TB} heeft het standpunt dat
talentontwikkeling enkel mogelijk is op een bepaalde ondergrond- namelijk gravel - welke op dit moment niet aanwezig is
binnen onze gemeente.
Het realiseren van de benodigde voorzieningen versterkt daarnaast het bestaande samenwerkiogsverband tussen de 5
tennisverenigingen , de KNLTB, 't Rijks (Topsport Talentschool), sportcentrum de Karmel en de gemeente, waarin
gewerkt wordt aan het verbeteren van de doorlopende lijn : van het enthousiasmeren van kinderen voor de tennissport tot
het optimaliseren van de talentontwikkeling en talentenuitstroom.
Uitbreiding tennispark: Burgerinitiatief
Naast de bestaande 2 tennisbanen worden 2 nieuwe gravelbanen gerealiseerd, hiervoor worden gemeentelijke gronden
op sportpark de Markiezaten ter beschikking gesteld. De Stichting draagt zorg voor de benodigde investeringen van de
nieuw te realiseren banen, welke geheel door crowdfunding opgebracht zijn. Ongeveer 20 ouders van talenten
participeren financieel in dit initiatief. De bestaande 2 tennisbanen worden door de gemeente omgevormd naar
gravelbanen.

Het streven van de initiatiefnemers is om de nieuwe banen te realiseren voor het begin van het nieuwe tennisseizoen,
medio april. De uitbreiding van het tennispark wordt zorgvuldig gecommuniceerd met de omwonenden, ook gezien de
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eerdere problematieken rondom geluid. De geluidsbelasting zal met de uitbreiding niet boven de gestelde normen
komen . Dit is eerder onderzocht bij de verplaatsing van LTC Olympia naar de Markiezaten. In dit onderzoek is rekening
gehouden met de oorspronkelijk beoogde realisatie van in totaal 5 tennisbanen .
Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft kunt u contact opnemen met mevrouw A.M.A. Vrijenhoek - De
Vries, hoofd afdeling Stedelijke Ontwikkeling, tel. 277657.
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