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Egmond aan den Hoef, 8 oktober 2013.
Onderwerp: fusie/verhuizing Egmondia/Zeevogels
Naar aanleiding van de raadsinformatie-avond d.d. 3 oktober 2013 in het dorpshuis Hanswijk aangaande
sportvoorzieningen en woningbouw aan de Sportlaan, Delverspad en Egmond aan den Hoef Oost ,
hebben we als bestuur en leden van de fusiecommissie de afgelopen dagen vele gesprekken gevoerd
met leden van Zeevogels, bewoners van Egmond aan den Hoef en ter zake deskundige personen.
Uit al die gesprekken blijkt onbegrip voor de locatiekeuze van het college van burgemeester en
wethouders. Velen begrijpen niet waarom de voorkeur uitgaat naar de duurste optie. Een bouwlocatie
van ruim 70 woningen in Egmond aan Zee. Niemand begrijpt waarom we naar een betaald parkeren
gebied moeten. Velen vrezen een tekort aan parkeervoorzieningen( voor uw informatie, afgelopen
zaterdag stonden om 10.00 uur 101 auto’s geparkeerd bij het Zeevogelscomplex en dat bij het gebruik
van slechts 3 voetbalvelden i.p.v. de straks benodigde 4). Velen hebben geen goed woord over voor de
handelswijze van uw verantwoordelijken betrokken bij dit project, zoals bv. het naast zich neerleggen
van alle adviezen van deskundigen en belanghebbenden op het gebied van de sport en het inbrengen
van zogenaamde bezwaren bij de grondeigenaren. Ook is bekend dat er een negatief verkeersadvies
ligt m.b.t. de locatie Sportlaan waar weinig of niets mee is gedaan en dat er diverse personen onheus
bejegend zijn in dit project waarbij intimidatie niet is geschuwd. Diverse leden van Zeevogels hebben
ons inmiddels laten weten dat zij zich wederom belazerd voelen omdat in het verleden ook al de locatie
Tijdverdrijfslaan teniet is gedaan, nadat hier door de verenigingen en het vorige college al veel tijd in
was geïnvesteerd en dat zij daarom hun activiteiten bij Zeevogels zullen staken zodra wordt gekozen
voor de locatie Sportlaan.
Mede op basis van bovengenoemde verkregen informatie delen wij u mede dat wij als bestuur en
fusiecommissie hebben besloten niet te zullen fuseren op de locatie Sportlaan. Wij doen u het aanbod
om op basis van gezamenlijkheid en gelijkwaardigheid te werken aan een aanvaardbare fusielocatie
voor de sport in de volle breedte, waarbij wat ons betreft ook de locatie Tijdsverdrijfslaan weer
bespreekbaar is. Echter wij zijn van mening dat dit niet lukt met de huidige verantwoordelijke
wethouder voor dit project. Wij zullen als Zeevogels dan ook geen gebruik meer maken van
inspraakmogelijkheden bij nog te houden vergaderingen en we zullen ook geen gehoor meer geven aan
uitnodigingen voor bijeenkomsten met deze wethouder.
Op 14 november as. zullen wij ons standpunt aan onze ledenvergadering voorleggen. Indien onze
ledenvergadering een ander standpunt inneemt zullen wij u dit ten spoedigste laten weten.

Namens bestuur en fusiecommissie van v.v.Zeevogels,
N. Kaptein.

