Egmond aan Zee, 5 september 2017.

Aan:

De gemeenteraad gemeente Bergen
College van Burgemeester en wethouders gemeente Bergen.

Betreft: Nieuwe sporthal Egmond aan Zee,

Geachte leden van de gemeenteraad en van het college van B&W,

U bent voornemens een nieuwe sporthal in Egmond aan Zee te doen bouwen, nagenoeg op de
locatie van de huidige sporthal “Egmond”. Via de media en inloopavonden is daar door de bevolking
kennis van genomen.
De indruk bestaat dat de plannen voor de nieuwe hal met name vanuit de ruimtelijke invalshoek
ontwikkeld zijn, in samenhang met de te ontwikkelen bebouwing. Voor een goed functionerende
sporthal is het echter ook, zo niet meer, van belang dat er vanaf het begin gekeken moet worden,
wat er daadwerkelijk in het complex aan activiteiten gaat plaatsvinden.
Er is in het dorp de afgelopen maanden rumoer ontstaan over de plannen van de gemeente. Niet
over het feit dat er een sporthal komt (blijft), maar over het gebruik en beheer van de toekomstige
hal en de overgangsperiode. Het gaat hierbij om de korte termijn, als ook over de structurele
invulling.
De sporthal in Egmond aan Zee neemt van oudsher een belangrijke plaats in, in het verenigingsleven
en de activiteiten in het dorp. De oorspronkelijke hal is voor een substantieel deel gebouwd met geld
vanuit de gemeenschap zelf. De hal was en is van het dorp en voor het dorp. In de loop der jaren
hebben veel activiteiten zijn plek gevonden in de hal, ook activiteiten met een grote landelijke
uitstraling, denk aan de halve marathon. Daarbij bleef en blijft de hal ook van belang voor de
Egmondse bevolking, denk aan het shantykoren festival, trekpop en de Derpbikers beachrace.
De afgelopen maand heeft zich een groep Egmonders verzameld, die zich willen buigen over het
gebruik van de nieuw op te zetten hal. De groep denkt ook na over beheersvormen van de nieuwe
Sporthal. Doel van de groep is enerzijds behouden wat traditioneel goed bevalt, anderzijds
onderzoeken wat de mogelijkheden van een sporthal in de moderne tijd zijn. Harde randvoorwaarde
van de groep is, dat het weer een hal wordt die daadwerkelijk van en voor de inwoners van de
Egmonden
is.
Er wordt door de groep min of meer “out of the box” gedacht. Er ontstaan allerlei ideeën over
activiteiten en functies die het nader onderzoeken waard zijn. Naast de bestaande lijst van
activiteiten nieuwe zaken.

In de gesprekken kwam op basis van deze gedachten ook aan de orde of de huidige geplande locatie
wel de juiste is. Er kan, vanwege nieuwe, verkeer aantrekkende, activiteiten een serieus
belangenconflict met de huidige en nieuwe bebouwde omgeving ontstaan. Daar beleven de huidige
en toekomstige bewoners geen plezier aan en ook de toekomstige gebruikers en beheerder van de
sporthal kunnen daarbij geremd worden in het ontwikkelen van de activiteiten.
We hebben begrepen dat de gezamenlijke bewoners een zienswijze hebben ingediend die zich o.a.
richt op de situering en overlast van de geplande sporthal. Met een eventuele intensivering van het
gebruik zal de overlast voor de buurt groter worden.
Als initiatiefgroep willen we de gemeenteraad en het college van B&W van de gemeente Bergen
vragen geen besluiten te nemen over de toekomstige sporthal die onomkeerbaar zijn. We gaan als
groep aan de slag met ontwikkelen van mogelijke activiteiten en buigen ons ook over de
beheersvorm van de nieuw te bouwen hal. We willen de graag de ruimte hebben om ook de nieuwe
accommodatie een plek te laten zijn van en voor de Egmonders.
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