
Geachte bestuursleden/leden van de Raerder verenigingen, 

 

Zoals jullie wellicht al wel hebben gehoord wil de gemeente het gymlokaal afstoten en heeft het 

Plaatselijk Belang de optie gekregen het gebouw over te nemen met een bedrag voor het onderhoud 

in de komende jaren.  

Omdat er verschillende opties zijn waarmee we als dorp aan de slag kunnen, vinden we het 

belangrijk om met jullie, als vertegenwoordigers van de diverse verenigingen en daarmee een groot 

deel van de dorpsbewoners, in gesprek te gaan over de te bewandelen wegen.  

De mogelijkheden zijn grofweg;  

1. niets doen met als gevolg dat het gymlokaal gesloopt of verkocht wordt door de gemeente 

en de huidige activiteiten elders ondergebracht moeten worden 

2. Raerd neemt het gebouw over van de gemeente met een bedrag voor onderhoud en 

renoveert het zodat de meeste van de huidige sportactiviteiten kunnen worden voortgezet in 

de eigen gymzaal. Het geboden bedrag is overigens ontoereikend voor algehele renovatie. 

De exploitatie en beheer moet worden ondergebracht binnen het dorp. Vanwege de opstal 

constructie blijft de grond van de gemeente dus behoud zij altijd het recht op eerste koop 

3. Raerd gaat in op het voorstel van de gemeente maar zet in op aanbouw/verbouw van een 

reeds bestaand gebouw (dorpshuis/sportkantine) of nieuwbouw (sportveld, tuin dorpshuis, 

ijsbaan, Selanswei) . De gemeente heeft al te kennen gegeven dat zij geen voorstander is van 

nieuwbouw en zij ook zeker geen eigenaar willen worden nu of op langere termijn.  

Gymlokaal kan in de overbruggingsperiode worden ingezet zodat het verenigingsleven (lees 

leefbaarheid) actief blijft. 

4. Raerd gaat in op het voorstel van de gemeente met als doel de zaal te gebruiken tijdens de 

overbruggingsperiode maar zet in op de bouw van een nieuwe school in combinatie met een 

nieuwe overdekte sportaccommodatie. Deze optie ging de gemeente iets te ver. Daarvoor 

waren geen middelen beschikbaar. 

 

Al is de ene optie realistischer dan de andere, iedere optie valt of staat met de draagkracht binnen 

het dorp. Om de leefbaarheid binnen het dorp te bewaken en het bewegen laagdrempelig en dichtbij 

te houden gaat de voorkeur uiteraard niet uit naar optie 1. Daarnaast is optie 4 een langer termijn 

plan welke (nu nog) niet  op de planning van zowel Odyssee als de Gemeente SWF staat.  

Daarom willen we, met name, graag jullie meningen en ideeën horen met betrekking tot de 

middelste twee punten.  Hoe is het draagvlak per mogelijkheid, welke wensen heeft uw vereniging in 

deze, waar gaat uw voorkeur naar uit, zijn er ideeën om dit financieel rond te krijgen, hoe staat u 

vereniging tegenover crowdfunding t.b.v. het gymlokaal, zijn er voorstellen over hoe de exploitatie 

en het beheer te organiseren, hoe staat uw vereniging tegenover een omni-vereniging, enz.  

In deze fase denken we nog met name in mogelijkheden. Wanneer we samen met jullie en de andere 

dorpsbewoners tot één of meerdere gewenste oplossingen zijn gekomen, gaan we deze uitwerken 

zien te realiseren.  

Wij hopen op uw inbreng deze avond!  

Tot ziens op 13 april om 20.30 uur in de Jongemakrite. 

Plaatselijk Belang Raerd en Werkgroep Leefbaarheid 


