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Voorstanders komen in 
raad Wijchen met motie 
voor bouw sporthal. 
WIJCHEN - De sporthal op sport- 
park Schaarweide tussen Bergha- 
ren en Hernen komt er. Er is een 
meerderheid in de gemeenteraad 
van Wijchen die de sportvoorzie- 
ning wil bouwen omdat die een 
flinke bijdrage zou zijn aan de leef- 

baarheid in de kleinere kernen. En 
omdat de gezamenlijke sportver- 
enigingen wat CDA, W D ,  Lokale 
Dorpspartijen en Fractie Bronk- 
horst betreft een overtuigende stu- 
die naar een sporthal op Schaar- 
weide hebben verricht. De par- 
tijen gaan de koppen bij elkaar ste- 
ken en komen met een motie die 
burgemeester en wethouders op- 
draagt de hal te bouwen. Het CDA 
houdt nog wel een slag om de arm 

wat betreft de financiering omdat 
Wijchen zal moeten bezuinigen. 
,,Maar we gaan er wel voor", zegt 
CDA'er André Prudon. 
De enige verklaarde tegenstander 
van de hal blijf? Leefbaar Wijchen, 
zo bleek tijdens een commissiever- 
gadering deze week waarin het on- 
derwerp ter sprake kwam. 
De PvdA houdt zich op de vlakte. 
Raadslid Peter Gatzen zegt dat zijn 
fractie 'altijd sceptisch' is geweest 

over Schaarweide. ,,Wij zullen nu 
niet met een motie komen, maar 
we wachten af" Alle partijen die 
voor Schaarweide kiezen, zijn zeer 
kritisch over de informatienota 
van burgemeester en wethouders 
over de al vijf jaar slepende kwes- 
tie. Daarin reageren die op het 
plan dat de sportclubs maakten. 
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de lucht in gaan 
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De informatienota van het college 
is volgens de meeste raadsleden te 
summier en naar een bepaald doel 
toegeschreven, namelijk een nega- 
tief oordeel, zoals André Prudon 
(CDA) het verwoordt. Cees Gold- 
hoorn van de W D  noemt de noti- 
tie 'tendentieus'. ,,Dit is geen infor- 
matienota maar een pleitnota te- 
gen de sporthal", meent hij. 
Joop Driessen van de Fractie 
Bronkhorst benadrukt dat de 
sportclubs aantonen dat de hal 
goedkoper kan worden gebouwd 
en een goede bezetting zal heb- 
ben. ,,Het is een principekwestie", 
meent Gerrie Toonen van Lokale 
Dorpspartijen. ,,Je wilt die sport- 
hal of niet. De kogel moet nu door 
de kerk." 
Wethouder Erik Loermans blijft 
het standpunt van B en W verdedi- 
gen: Schaarweide moet er niet ko- 
men want er is al voldoende sport- 

capaciteit. ,,Het initiatief ligt bij de 
gemeenteraad. Als u het wilt dan 
gáát u het willen. De rest is discus- 
sie in de marge." 
Bas van Duifhuizen is voorzitter 
van voetbalclub UHC en een van 
de vier deelnemers in de project- 
groep die een eigen onderzoek 
deed naar Schaarweide. Hij is blij 
en opgelucht. ,,Er is een heel be- 
langrijke stap gezet. De politieke 
partijen hebben stevige taal gespro- 
ken. Dat was wel even nodig, want 
onze informatie was maar matig 
vertaald naar de raad. Ik ben blij 
dat de partijen dat onderkenden." 
Maar Van Duifhuizen waakt er- 
voor te vroeg te juichen. ,,Ik zie 
graag de groene bordjes omhoog 
gaan in de gemeenteraad. Het ad- 
dertje onder het gras is dat het fi- 
nancieel nog in het plaatje moet 
worden gepast. En na het jawoord 
begint het echte werk pas." 
De projectgroep heeft niet alleen 

financieel onderzoek gedaan. Voor- 
al is er gewerkt aan draagvlak in 
de dorpen. ,,We hebben veel con- 
tact gehad met de leefbaarheids- 
groepen in Hernen, Bergharen en 
Batenburg, met de dorpshuizen 
en de sportclubs. We hebben ie- 
dereen op één lijn gekregen." 
Van Duifhuizen en de zijnen heb- 
ben convenanten met de dorpshui- 
zen getekend. Er is afgesproken 
dat de sporthal geen evenementen 
uit de dorpshuizen mag wegtrek- 
ken. Er is belangstelling voor ge- 
bruik van de hal bij korfbalclub 
Fortuna, tennisvereniging Harava, 
volleybalvereniging Hurry Up, de 
zaalvoetballers van UHC, korfbal- 
club NAS uit Beuningen en Diosa 
uit Balgoij. Ook de ouderenbond 
heeft interesse voor het spelen van 
Dutch tennis in de hal. 
De scholen in de Wijchense kerk- 
dorpen blijven hun gymles in de 
eigen sportzalen krijgen. 
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1 door Peter Deurloo van de korfballers van Fortuna en de voetballers van UHC. foto Flip Franssen 

S oms heeft het zin om op de 
trom te blijven slaan. Het risi- 
co is dat je wordt uitgemaakt 

voor een zeurpiet, en als het niet 
lukt ben je een loser. Maar de sport- 
hal op Schaarweide is een voor- 

I beeld van 'de aanhouder wint'. 
Een jarenlange wens van de dor- 
pen Bergharen en Hernen lijkt in 
vervulling te gaan nu er een poli- 
tieke meerderheid is die actie on- 
derneemt voor bouw van de hal. 
Oud-voorzitter van voetbalclub 
UHC, Tonny Moors, maakte een 
plan voor 'Schaarweide' in 2004 
nadat er binnen de dorpsgemeen- 

1 schappen al meer dan tien jaar 
voor was gelobbyd. Zo hielden 
tien verenigingen uit de kerkdor- 

I 
pen in iggi al een pleidooi voor de 
Schaarweidehal. De Lokale Dorps- 
partijen (LDP) diende samen met 
de W D  in 2005 een voorstel in 
voor bouw van de hal. Het werd 
toen nog afgewezen. 
Voor de LDP was Schaarweide een 
dankbaar thema bij de raadsverkie- 

zingen van 2006. Ook het CDA en 
de W D  noemden de sporthal 
wenselijk in hun verkiezingspro- 
gramma. De christen-democraten 
en de dorpspartijen kregen begin 
2008 steun voor hun voorstel om 
een haalbaarheidsonderzoek naar 
Schaarweide te doen. De conclusie 
van die exercitie, in opdracht van 
de gemeente Wijchen, was dat 
Schaarweide onhaalbaar is. Het 
was een steun in de rug voor bur- 
gemeester en wethouders. Volgens 
hen is de hal niet nodig: er is al vol- 
doende binnensportcapaciteit in 
de gemeente Wijchen. Ook zou de 
bouw van de hal te duur zijn en 
de exploitatie verliesgevend. 
Maar de pro-sporthalcoalitie van 
CDA, W D  en LDP (inmiddels ge- 
splitst in LDP en Fractie Bronk- 
horst) gaf niet op. Zij stimuleerde 
het eigen haalbaarheidsonderzoek 
van bespeler van het sportpark 
UHC en andere sportvertegen- 
woordigers. Die kwamen uit de 
bus met lagere kosten en vooral 
steun uit alle hoeken van de dor- 

pen. Dat onderzoek en de enigs- 
zins laatdunkende reactie van B en 
W erop, was de aanzet tot actie. In 
de raadsvergadering van g juli ligt 
er een motie op tafel om de sport- 
hal op Schaarweide te bouwen. 
Net als in 2005 wordt de positie 
van het CDA cruciaal. Houdt de 
partij de rug recht? Van Leefbaar 
Wijchen en PvdA is vooralsnog 
geen steun te verwachten. 
Ondanks al het gesteggel over geld 
en bezettingsgraad zijn de argu- 
menten vóór de bouw van de hal 
vooral sociaal van aard. Het is een 
enorme impuls voor de bedreigde 
leefbaarheid in de kleine kernen. 
Ook is er psychologische winst: de 
kerkdorpen hoeven zich niet ach- 
tergesteld te voelen bij Wijchen. 
Schaarweide is natuurlijk ook een 
electoraal vehikel. Met name voor 
LDP, Bronkhorst en CDA, want 
dat zijn de partijen die scoren in 
de kerkdorpen. En wat is nou 
mooier dan voor de verkiezingen 
van 2010 de verkiezingsbelofte te 
hebben ingelost? 

sporthalv 
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W D  Wijchen komt met 
motie in vergadering 
van de gemeenteraad. 
WIJCHEN - Of er een sporthal 
wordt gebouwd op sportpark 
Schaarweide tussen Hernen en 
Bergharen wordt duidelijk in de 

I ~ i j c h e n s e  gemeenteraadsvergade- 
ring van g juli. 
Dan dient de W D  een motie in 
waarin burgemeester en wethou- 

i ders de opdracht krijgen een plan 
te maken voor bouw en financie- 

I ring van de hal. Vorige week don- 
derdag werd duidelijk dat een poli- 
tieke meerderheid van CDA, Loka- 

I I le Dorpspartijen, Fractie Bronk- 
horst en W D  de bouw van de 
sporthal in gang wil zetten. 
Een werkgroep met leden uit de 
plaatselijke sportclubs in Hernen 
en Bergharen deed onderzoek en 
kwam met een rapport waaruit 
duidelijk wordt dat er een stevig 

I draagvlak is. De W D  vindt dat de 
hal een grote bijdrage aan de leef- 
baarheid levert en dat de cijfers 
die de werkgroep aanlevert veelbe- 
lovend zijn. B en W zijn tegen de 
bouw van de hal. 
@ Lees ook pagina 27: 

Nieuwsanalyse 



Sporthal Bergharen in zicht 
BERGHAREN - Hoewel het De fractie van de VVD gaat daar- 
Wijchense college nog voor een motie opstellen die het 
steeds de overhiiguig heeft college opdraagt om tot de 

nieuwbouw over te gaan. 
dat een 'ponhd in Bergha- Het college meent dat zo'n 
ren van het goede sporthal niet nodig is omdat er al 
JYkthetnagenoegaker dat genoeg sportvoorzieningen zijn. 
die nieuwe sporthal er Bovendien zou die veel te duur 
komt. Een meerderheid zijn. De voorstemmers vinden 
van de Wijchense gemeen- dat zo'n hal wel degelijk in een 
teraad is namelijk m r .  behoefte voorziet, ook al omdat 
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het de leehaarheid binnen de 
dorpen Bergharen en Hemen 
zou bevorderen. Bovendien 
heeft een eigen onderzoek aan- 
getoond dat het qua kosten min- 
der kan dan nota's van het Wij- 
chense college hebben bere- 
kend. Tenslotte zou alleen de cri- 
sis nog roet in het eten kunnen 
gooien. Want de gemeente Wij- 
chen moet natuurlijk wel érgens 
op bezuinigen. .. Op de raads- 
vergadering van donderdag 9 ju- 
li moet de beslissing vaiien over 
de sporthal. 
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Raad Wijchen gunt 
Bergharen sporthal 
WIJCHEN - Een meerderheid van 13 Schaarweideproject wordt opgeno- 
van de 25 raadsleden in de men in het uit te voeren program- 
Wijchense gemeenteraad wil dat ma, aldus de motie. Alle partijen 
er een sporthal wordt gebouwd op zijn ervan overtuigd dat er fors be- 
sportpark Schaarweide in Bergha- zuinigd moet worden om de begro- 
ren. Dat bleek gisteravond tijdens ting op orde te krijgen. De raad 
een bespreking van de financiën wil daartoe voorstellen van B en 
van Wijchen voor de komende ja- W. Daarbij vindt een merendeel 
ren. Alleen de partijen Leefbaar van de fracties dat ook het uitstel- 
Wijchen en de PvdA verwierpen len van grote projecten aan de or- 
een motie van de fracties CDA, de moet komen. Kleine beetjes be- 
W D ,  Fractie van Bronkhorst en zuinigen op veel plaatsen (kaas- 
Lokale Dorpspartijen. schaafmethode) krijgt geen voor- 
Leefbaar Wijchen en PvdA willen keur. De sporthal in Bergharen 
geen toezeggingen doen over de wordt niet wegbezuinigd omdat 
sporthal. Zeker is dat het hoogste die hal al jaren eerder beloofd is 
orgaan, de gemeenteraad van en deze sportvoorziening past bin- 
Wijchen, gisteravond besliste dat nen het streven om van Bergharen 
het college van burgemeester en de tweede kern van Wijchen te 
wethouders de sporthal op Schaar- maken. 
weide moet gaan bouwen. Daar- PvdA-fractievoorzitter Agnes 

volgde na de ope- toe moet binnen een jaar helder Schaap verwacht dat bij de begro- 
:en ook de afsluiting zijn hoe de financiering eruit tingsbehandeling in het najaar de 

;rzorgden een toneel- komt te zien. Uiterlijk 2011 moet toezegging voor de Schaarweide- 
foto Eveline van Elk de bouw kunnen beginnen. Het sporthal zal worden teruggedraaid. 

:l rekening houden met 
kinderen laten spelen." 
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Koningstraat: 
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